
                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดกระบี่  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดกระบี่ เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดกระบี่ และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 10.00 - 12.00 น.ณ ส านักงานพรรคก้าวไกลกระบี่ เลขที่ 58/8 ถนนมหาราช ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดกระบี่ เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดกระบ่ี 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งท่ี 3   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค

ก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง

บัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดก ำแพงเพชร  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบ

หรือไมใ่ห้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

ก ำแพงเพชร และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 

มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ร้ำนเซนต์ทรีส์  262 หมู่1 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัด

ก ำแพงเพชร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดก ำแพงเพชร เข้ำร่วมกำร

ประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดจันทบุรี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดจันทบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี เขต

เลือกตั้งท่ี 1 - 2  และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 

19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา ณ ปูม้ารีสอร์ท หาดเจ้าหลาว เลขที่ 43/3 ต าบลคลองขุด 

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดจันทบุรี เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดจันทบุรี 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 3  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี

รำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 17.30-19.30 นาฬิกา สถานที่ ศาลาบ้านเขา

หอม หมู่ 5 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือ

ไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่  19 

มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 นาฬิกา ณ พรรคก้าวไกลฉะเชิงเทรา เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 2 ต าบล

คลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดชลบุรี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดชลบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่  19 มีนาคม 2566 

เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา ณ ร้านกล่องแสนศุข เลขที่ 168 หมู่ 6 ถนนศุขประยูร ต าบลมาบโป่ง อ าเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดชลบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดชลบุรี  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งท่ี 1   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ 1 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ 1  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่  19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 – 19.00 นาฬิกา ณ ลานเต็นรถยนต์มือสองสุออโตเซลล์ 

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ 1  เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ 1 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค

ก้ำวไกล ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ร้านก าไลทิพย์ 444/5 หมู่ 10 ต าบล

เม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งท่ี 2  เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งท่ี 4   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งท่ี 4 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่ 19มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ วัดนางเหลียว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 เข้ำ

รว่มกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งท่ี 4 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งท่ี 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่

มีภูมิล ำเนำในจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำม

เห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดตรัง และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ใน

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 8 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2  เข้ำร่วม

กำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งท่ี 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดตราด  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตราด จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดตราด เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดตราด และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่  19 มีนาคม เวลา 

13.00-15.00 นาฬิกา ณ โรงแรม J.P. GRAND HOTEL เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลวังกระแจะ 

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดตราด เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตราด  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดตาก  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตาก จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดตาก เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบ

ในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดตาก และผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่  19 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 

– 13.00 นาฬิกา ณ ลานเอนกประสงค์ ร้าน Z surf Z food เลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดตาก เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน 

เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดตาก  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดนครปฐม  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำ

ในจังหวัดนครปฐม เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว 106 ถ.มาลัยแมน ต าบลวังตะกู อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม   โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครปฐม เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครปฐม  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 14   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 14 จึงขอเชิญสมำชิก

พรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 14  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือ

รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี

รำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 

8 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 14  

เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 14 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำม

เห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค

ก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา  ณ ส านักงานพรรคก้าวไกล 

นครศรีธรรมราช (ชั่วคราว) ถนนมณีวัตร 1  ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี

ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ำร่วมกำร

ประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งท่ี 3   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งท่ี 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่

มีภูมิล ำเนำในจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำม

เห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดน่าน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ใน

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 นาฬิกา ณ หอประชุมบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต าบลงอบ 

อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำร่วม

กำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งท่ี 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดบึงกาฬ  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดบึงกาฬ จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดบึงกาฬ เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดบึงกาฬ และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงโขงหลง หมู่ที่ 12 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขง

หลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดบึงกาฬ เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดบึงกาฬ  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งท่ี 1   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดป่าบ้านมาบสมอ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 

5 ต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบ

หรือไมใ่ห้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 

19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ เลขที่ 1 ถนนค่ายลูกเสือ ต าบลประจวบ อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ำร่วมกำร

ประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรค

ก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของ

พรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางบ้านค าโตนด หมู่ที่ 

10 ต าบลค าตโนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 

เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งท่ี 2 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้

ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดพะเยา และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ใน

วันที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา ณ ลานข้างตลาดห้วยงิ้ว หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งรวงทอง 

อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งท่ี 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดเพชรบุรี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำ

ในจังหวัดเพชรบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 17.00 – 20.00 นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดเพชรบุรี เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดเพชรบุรี  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดภูเก็ต  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดภูเก็ต เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ  ศูนย์อบรมวัฒนธรรมและจริยธรรมบ้านคอเอน ม.2 ต าบลไม้ขาว อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดภูเก็ต เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดภูเก็ต  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งท่ี 3   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3  เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 -12.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ต าบลสวาท 

อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดร้อยเอ็ด  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำ

ในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 287/38 หมู่ที่ 7 ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดระนอง  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดระนอง จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดระนอง เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดระนอง และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ บ้านล่าง หมู่ที่ 4 ต าบลหงาว อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี

ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดระนอง เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดระนอง  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งท่ี 4   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดล ำปำง และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่ 19 มีนำคม 2566  เวลำ 13.30 น. - 15.00 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์ หมู่2 ต ำบลศำลำ 

อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งท่ี 4 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดล ำพูน เขตเลือกตั้งท่ี 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกล

ที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้

ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดล ำพูน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ใน

วันที่ 20 มีนำคม 2566  เวลำ 09.00 - 11.00 นำฬิกำ ณ ห้องประชุมบ้ำนห้วยอ้อ ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำ

ซำง จังหวัดล ำพูน โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดล ำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดล ำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งท่ี 5   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งท่ี 5 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค

ก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 4 ต าบลกันทร

อม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5  

เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งท่ี 5 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสมุทรปราการ  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดสมุทรปราการ เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบ

หรือไมใ่ห้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

สมุทรปราการ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 

19 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา เลขที่ 99/9 หมู่ 21 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสมุทรปราการ เข้ำร่วมกำร

ประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสมุทรปราการ  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งท่ี 3  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับ ฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  หัวหน้าสาขาพรรค จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้

ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ

ของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ส านักงานพรรคก้าวไกล 

เขต 3 เลขที่ 88 หมู่ที่ 13 ต าบลแชร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม 

ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 หัวหน้าสาขาพรรค จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งท่ี 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งท่ี 1  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  หัวหน้าสาขาพรรค จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำม

เห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 9/142 หมู่ที่ 7 ต าบลบางมัญ 

อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1  เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 หัวหน้าสาขาพรรค จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสุโขทัย  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุโขทัย จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำใน

จังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านปากคลองแดน หมู่ที่8 ต าบลบ้านซ่าน อ าเภอศรี

ส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมกำรประชุมตำม

วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุโขทัย  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสุพรรณบุรี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือ

ไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

สุพรรณบุรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 

มีนาคม 2566 เวลา 16.00 – 18.00 นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสุราษฎ์ธานี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุราษฎ์ธานี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มี

ภูมิล ำเนำในจังหวัดสุราษฎ์ธานี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือ

ไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด

สุราษฎ์ธานี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 

มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. เรือนไทยในบาง 32 หมู่3 ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์

ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุราษฎ์ธานี เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุราษฎ์ธานี  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งท่ี 1   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำว

ไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น

ให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง จังหวัดสุรินทร์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำว

ไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการบ้านม่ันคง 

เลขที่ 21/1 ถนนสุรินภักดี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม 

ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เข้ำ

ร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งท่ี 3   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 3 จึงขอเชิญสมำชิกพรรค

ก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของ

พรรคก้ำวไกล ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศาลาบ้านนาช้างน้ า หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 3  

เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งท่ี 3 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดอ่างทอง  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำ

ในจังหวัดอ่างทอง เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอ่างทอง และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 9.00-11.00 นาฬิกา ณ   ศาลาประชาคมหมู่ 5 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมี

ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอ่างทอง เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดอ่างทอง  



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที่ 18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดอ ำนำจเจริญ เขตเลือกตั้งท่ี 2   

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 จึงขอเชิญสมำชิกพรรค

ก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดอ ำนำจเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟัง

ควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอ ำนำจเจริญ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี

รำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 21 มีนำคม 2566 เวลำ 09.00 – 12.00 นำฬิกำ ณ เลขที่ 146 หมู่ที่ 4 

บ้ำนวินัยดี ต ำบลนำป่ำแซง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดอ ำนำจเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2  

เข้ำร่วมกำรประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ เขตเลือกตั้งท่ี 2 



                     ส ำนักงำนใหญ่พรรคก้ำวไกล 

วันที ่18 เดือนมีนำคม พุทธศักรำช 2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสมำชิกพรรคเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 

 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคก้ำวไกล  

เรียน  สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดอุทัยธานี  

  ตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 มำตรำ 50 และมำตรำ 51 ประกอบประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2566 ก ำหนดให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ

จังหวัดจัดกำรประชุมสมำชิกเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

โดยให้หัวหน้ำสำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเชิญสมำชิกพรรคกำรเมืองในจังหวัดเข้ำร่วม

ประชุมตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด นั้น        

  ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่มีภูมิล ำเนำ

ในจังหวัดอุทัยธานี เข้ำร่วมกำรประชุมสมำชิกพรรค เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม

เห็นชอบในกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุทัยธานี และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคก้ำวไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ เลขที่ 5/1 หมู่ที่ 6 ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี

ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    

  ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับฟังควำมคิดเห็นให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบในกำร

สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ     

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ        

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอุทัยธานี เข้ำร่วมกำรประชุม

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 ตัวแทนพรรคก้าวไกลประจ าจังหวัดอุทัยธานี  


