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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๖๔  และ
มาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญติัแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
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(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  ฉบับที่  ๑๕  เร่ือง  หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอื่นใดในทางการเมือง  ลงวันที่  
๒๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

(๓) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  ฉบับที่  ๒๗  เร่ือง  การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๑๕  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  
กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

(๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบบัที่  ๑๕  เร่ือง  หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการ
อื่นใดในทางการเมือง  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“พรรคการเมือง”  หมายความวา  คณะบุคคลที่รวมกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง  โดยไดรับ 

การจดแจงการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยมุงที่จะ
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่น
อยางตอเนื่อง 

“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกพรรคการเมือง 
“ที่อยู”  หมายความวา  ที่อยูตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“การบริจาค”  หมายความวา  การใหเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน

เงินไดแกพรรคการเมือง  เพื่อการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  หรือเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง   หรือของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคการเมือง 

“ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได”  หมายความรวมถึง 
(๑) การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ใหเปลา 
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(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 
(๓) การเขาคํ้าประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
(๔) การใหใชสถานที่  ยานพาหนะ  หรือทรัพยสิน  โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการหรือ 

คิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น  โดยปกติทางการคา 
(๕) การใหใชบุคลากรซึ่งมิไดเปนลูกจางหรือผูรับจางของพรรคการเมือง  โดยพรรค

การเมือง  หรือสมาชิกไมตองชําระคาจางหรือสินจาง  หรือตองชําระคาจางหรือสินจางเพียงบางสวน  
เวนแตการเปนอาสาสมัครนอกเวลาการทํางานโดยปกติของผูนั้น 

(๖) การใหใชบริการโดยไมคิดคาใชบริการ  หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น  
โดยปกติทางการคา 

(๗) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จําหนาย  โดยใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบคุคลอืน่  
โดยปกติทางการคา 

(๘) การใหเดินทางหรือใหขนสงบุคคลหรือส่ิงของโดยไมคิดคาใชจาย  หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น  โดยปกติทางการคา 

(๙) การจัดเลี้ยง  การจัดมหรสพ  หรือการบันเทิงอื่นใหโดยไมคิดคาใชจาย  หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา 

(๑๐) การใหบริการวิชาชีพอิสระ  เชน  แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  สถาปนิก  วิศวกร  
กฎหมาย  หรือบัญชี  โดยไมคิดคาใชจาย  หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น  โดยปกติทางการคา 

(๑๑) การอื่นซ่ึงเปนการกระทําที่ทําใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกไดประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได  หรือไมตองออกคาใชจายซ่ึงโดยปกติตองจาย 

การดําเนินการตาม  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)  ซ่ึงพรรคการเมืองจัดใหแกสมาชิกและ
มิไดเปนไปเพื่อการหาเสียงเลือกต้ังใหแกสมาชิก  มิใหถือวาเปนการใหประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนพรรคการเมือง 
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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ประกาศตามวรรคหนึ่งเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๖ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจดแจงการจัดต้ัง 

พรรคการเมือง  ควบคุม  ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง  และปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลที่ เกี่ยวของมาใหคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาหรือตรวจสอบได 

ใหถือวานายทะเบียนเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น  
และใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ังพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๘ ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซ่ึงได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมมีลักษณะตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ  มีจํานวนต้ังแตสิบหาคนขึ้นไปอาจรวมกันดําเนินการจัดต้ังพรรคการเมืองได 

ในการจัดต้ังพรรคการเมือง  ใหผูจัดต้ังพรรคการเมืองจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย
พรรคการเมือง  กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง  และเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การประชุมตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๙ พรรคการเมืองตองมีชื่อ  ชื่อยอ  ภาพเคร่ืองหมาย  นโยบาย  และขอบังคับ 
พรรคการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะที่ไมกอใหเกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาระหวางชนในชาติ   
ไมเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ  ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  และไมขัดตอกฎหมาย  หรือ
ความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

ชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ตองไมซํ้าหรือพอง  หรือมีลักษณะ
คลายคลึงกับชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมายของผูจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น  หรือของพรรคการเมือง
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ที่ไดจดแจงไวกอนตามมาตรา  ๑๒  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๐ ขอบังคับพรรคการเมืองตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อยอของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมือง 
(๓) ที่ต้ังสํานักงานใหญพรรคการเมืองซ่ึงตองต้ังอยูในราชอาณาจักร  
(๔) การเลือกต้ัง  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค

การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

(๕) แผนและกําหนดเวลาในการจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง  อํานาจหนาที่ของสาขาพรรคการเมือง  
การเลือกต้ัง  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และอํานาจหนาที่
ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

(๖) การประชุมใหญของพรรคการเมืองและการประชุมใหญของสาขาพรรคการเมือง 
(๗) การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก 
(๘) สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๙) ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิก 

(๑๐) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง 

(๑๑) หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบสัดสวน 

(๑๒) การบริหารการเงิน  ทรัพยสิน  และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
(๑๓) รายไดของพรรคการเมือง  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง  

และการบริจาคแกพรรคการเมือง 
(๑๔) การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 
(๑๕) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
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ขอบังคับพรรคการเมืองตองไมมีลักษณะหรือความมุงหมายดังตอไปนี้ 
(๑) ขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) ขัดตอสถานะและการปฏิบั ติหนาที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญ 
(๓) มีขอกําหนดใหดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ  โดยมิไดเปดโอกาสใหผู ถูก

ดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ  มีโอกาสรูขอกลาวหาและแกขอกลาวหาไดตามสมควร 
(๔) มีขอกําหนดใหมีการดําเนินการเพื่อใหสมาชิกที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พนจากสมาชิกภาพของพรรคการเมือง  เพราะเหตุที่สมาชิกผูนั้นลงมติหรือไมลงมติในสภาผูแทนราษฎร
หรือในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา 

(๕) การอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  ซ่ึงตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานแหง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การจัดใหมีการประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  เพื่อพิจารณา
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินการทางการเมือง  หรือการลงมติในสภาผูแทนราษฎรมิใหถือวาเปนการ
ตองหามตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ประกอบดวย  หัวหนาพรรคการเมือง  
รองหัวหนาพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  รองเลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิก 
พรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  โฆษกพรรคการเมือง  และกรรมการบริหารอื่น   
ซ่ึงเลือกต้ังจากสมาชิกผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ของรัฐธรรมนูญ   

กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง 
ซ่ึงตองไมเกินคราวละสี่ป  และอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกได 

มาตรา ๑๒ ใหผูที่ไดรับเลือกต้ังเปนหัวหนาพรรคการเมือง  ย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง
ตอนายทะเบียน  โดยตองย่ืนพรอมกับนโยบายพรรคการเมือง  ขอบังคับพรรคการเมือง  บัญชี 
แสดงสินทรัพยและหนี้สินของพรรคการเมือง  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการพรรคการเมือง
ซ่ึงตองอยูในราชอาณาจักร  และสําเนารายงานการประชุมต้ังพรรคการเมือง 
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การย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อยอของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมือง 
(๓) ที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมือง 
(๔) ชื่อ  อาชีพ  ที่อยู  และลายมือชื่อของผูจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง 
(๕) ชื่อ  อาชีพ  ที่อยู  และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
มาตรา ๑๓ เมื่อไดรับการย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  ใหนายทะเบียนพิจารณา

ตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) ผูจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  

วรรคหนึ่ง  และมีจํานวนต้ังแตสิบหาคนขึ้นไป 
(๒) ชื่อ  ชื่อยอ  และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง  นโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง   

มีลักษณะและความมุงหมายที่ไมขัดตอมาตรา  ๙ 
(๓) เอกสารการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองมีรายการครบถวนและถูกตองตามมาตรา  ๑๐  

และมาตรา  ๑๒ 
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๑   
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาการย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองถูกตอง 

และครบถวน  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังรับจดแจงการจัดต้ัง
พรรคการเมือง  และแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวามีรายการใดไมเปนไปตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังไมรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  และ 
แจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนไดรับการย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง 

ผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองซ่ึงไมเห็นดวยกับคําส่ังไมรับจดแจงการจัดต้ังพรรค
การเมืองของนายทะเบียน  อาจย่ืนคํารองคัดคานคําส่ังตามวรรคสามตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังดังกลาว   
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสารจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๑๓ (๓)  มีรายการไมครบถวน  หรือมีขอความไมชัดเจนหรือบกพรองใหนายทะเบียน 
แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียน
ไดรับการย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  เพื่อใหดําเนินการแกไขภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน 

เมื่อผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองไดแกไขเอกสารการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง
ใหถูกตองและครบถวนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  และแจงเปนหนังสือใหผู ย่ืนจดแจง 
การจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารดังกลาว 

ถาผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองไมดําเนินการแกไขเอกสารการจดแจงการจัดต้ัง 
พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หรือดําเนินการแกไขแลวแตยังไมถูกตอง  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังไมรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  และใหนายทะเบียนแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ส่ังไมรับ
จดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  และใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคส่ี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง
ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  ซํ้าหรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึง 
กับชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองซ่ึงผูจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองอื่น 
ไดย่ืนจดแจงไวในวันและเวลาเดียวกัน  ใหนายทะเบียนดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงเปนหนังสือไปยังผู ย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองที่ เกี่ยวของทุกฝายเพื่อ 
ใหทําความตกลงกันวาผูจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองคณะใดจะเปนผูมีสิทธิใชชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพ
เคร่ืองหมายพรรคการเมืองนั้น  เมื่อไดตกลงกันเปนประการใดแลว  และไมเปนการซ้ําหรือพองหรือ 
มีลักษณะคลายคลึงกัน  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังรับจดแจง 
การจัดต้ังพรรคการเมืองตามที่ไดตกลงกัน  การตกลงกันดังกลาวใหกระทําใหเสร็จส้ินภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 

(๒) ในกรณีที่ผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองที่เกี่ยวของยืนยันไมยอมตกลงกัน  หรือ 
เมื่อพนกําหนดเวลาตาม  (๑)  แลว  ยังตกลงกันไมได  ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผย
เพื่อใหไดผูมีสิทธิใชชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองนั้น  และใหนายทะเบียน 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังรับการจดแจงจากผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง
ตามผลของการจับสลากนั้น 

ใหนายทะเบียนแจงผลการดําเนินการตาม  (๒)  เปนหนังสือไปยังผูย่ืนจดแจงการจัดต้ังพรรค
การเมืองที่เกี่ยวของทุกฝายภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลตาม  (๒) 

มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง  และ
ใหประกาศการจัดต้ังพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา  โดยระบุชื่อ  ชื่อยอ  และภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมือง  นโยบายพรรคการเมือง  ขอบังคับพรรคการเมืองชื่อหัวหนาพรรคการเมือง  รองหัวหนา
พรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  รองเลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  โฆษกพรรคการเมือง  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 

ใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองแลวเปนนิติบุคคล 
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการ 
ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  นโยบายพรรคการเมือง  ขอบังคับพรรคการเมือง  
และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง  ดวยความรอบคอบ  ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต   
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน  และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
เพื่อการนี้  หัวหนาพรรคการเมืองจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน 
ทําการแทนก็ได 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  และในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   
ตามขอบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมตองรับผิดตามวรรคสาม  หากพิสูจนไดวาตนมิไดรวม
กระทําการนั้น  และไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏในรายงาน
การประชุม  หรือไดทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแตส้ินสุดการประชุม 
ในกรณีที่ไมปรากฏในรายงานการประชุม 
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง  อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซ่ึงพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกต้ัง  กระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  ซ่ึงอาจทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๑๙ ผูซ่ึงจะเปนสมาชิกตองเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย  มีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  โดยย่ืนใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบ
ตามที่นายทะเบียนกําหนดตอพรรคการเมืองที่ผูนั้นประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  และใหคํารับรอง 
วาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน  ตามสถานที่ที่พรรคการเมืองกําหนด   
และใหพรรคการเมืองสงสําเนาใบสมัครและเอกสารประกอบดงักลาวใหนายทะเบียน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอางวาผูใดสมัครเปนสมาชิกโดยผูนั้นไมรูเห็นหรือไมสมัครใจ  
ผูที่ถูกแอบอางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูถูกแอบอาง  อาจแจงตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อของผูนั้นออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  โดยใหถือวาผูนั้น 
ไมเคยเปนสมาชกิของพรรคการเมืองดังกลาวมาต้ังแตตน 

หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริงเก็บรักษาไว   
ณ  ที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมือง  และพรอมที่จะใหนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียน
มอบหมายตรวจสอบได 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงพรอมดวยรายชื่ออาชีพ   
และที่อยูของสมาชิกดังกลาว  ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด  ใหนายทะเบียนทราบภายในวันที่เจ็ด
ของทุกสามเดือน  และใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงทั้งหมดในรอบปใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป 

ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคสี่ใหนายทะเบียน 
มีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ทะเบียนสมาชิกใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
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ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของทุกพรรค
การเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส  และใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนดังกลาวเปนทะเบียนที่ถูกตอง
และแทจริงตามกฎหมาย  เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนอยางอื่น 

มาตรา ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙ 
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ

อยางรายแรง  หรือมีเหตุรายแรงอื่น 
(๕) พรรคการเมืองที่ผูนั้นเปนสมาชิกส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  เลิกหรือยุบไป 
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง 
(๗) กระทําการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง 
การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดย่ืนใบลาออกตอนายทะเบียน

สมาชิกพรรคการเมือง 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรดวย  มติของพรรคการเมืองตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งหมด  และการลงมติใหลงคะแนนลับแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ  คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนญู  
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ 
ใหถือวาสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก 
ของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพ
ของพรรคการเมืองนั้นตอไปก็ได 

การอุทธรณตามวรรคสามใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสามไปยังประธาน 
สภาผูแทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ 

การส้ินสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง  (๕)  ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรดวย  และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พรรคการเมืองยุบไป  ใหสมาชิกภาพของผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น 

มาตรา ๒๑ หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  
เขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด  ๆ  ในพรรคการเมือง  หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
เพื่อประโยชนของพรรคการเมือง  

หามมิใหผูไมมีสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด  ๆ ในพรรคการเมือง  
หรือรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 

หามมิใหสมาชิกที่เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง  
พนักงาน  เจาหนาที่  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิน่  
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  
หรือตําแหนงอื่นใดของพรรคการเมือง 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพรรคการเมืองหรือผูใดให  เสนอให  หรือสัญญาวาจะใหเงิน  ทรัพยสิน  
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อจูงใจใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

มาตรา ๒๓ หามมิใหผูใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใด 
อันอาจคํานวณเปนเงินได  จากพรรคการเมืองหรือจากผูใด  เพื่อยอมสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง 
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดใชชื่อ  ชื่อยอ  ภาพเคร่ืองหมาย  หรือถอยคําในประการที่นาจะทําให

ประชาชนเขาใจวาเปนพรรคการเมือง  หรือใชชื่อที่มีอักษรไทยประกอบวา  “พรรคการเมือง”  หรืออักษร
ตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา  “พรรคการเมือง”  ในดวงตรา  ปายชื่อ  จดหมาย  ใบแจงความ  หรือเอกสาร
อยางอื่น  หรือในขอมูลทางการสื่อสารใด ๆ  โดยมิไดเปนพรรคการเมือง 
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มาตรา ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองใด  
พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน  ซ่ึงอยางนอย 
ตองประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค  และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด  และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา 

มาตรา ๒๗ เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา  ๒๖  แลว  ใหมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง
เปนคร้ังแรกภายในหกสิบวัน  ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาดังกลาว  
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในการประชุมใหญพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การทบทวนนโยบายพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไว 
(๒) การทบทวนขอบังคับพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไว 
(๓) การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ตามมาตรา  ๘  วรรคสอง 
(๔) การเลือกต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง  คณะกรรมการ 

นโยบายพรรคการเมือง  และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 
(๕) เร่ืองอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  ประธานสาขา

พรรคการเมืองไมนอยกวาส่ีสาขา  หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน   
การลงมติในที่ประชุมใหญตาม  (๓)  และ  (๔)  ใหลงคะแนนลับ 
มาตรา ๒๘ พรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง 
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง 
(๓) การเลือกต้ังหัวหนาพรรคการเมือง  รองหัวหนาพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง 

รองเลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  โฆษก 
พรรคการเมือง  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  

(๔) การเลือกต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง  คณะกรรมการ 
นโยบายพรรคการเมือง  และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง  

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา 



หนา   ๓๕ 
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(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป  โดยเฉพาะการหารายได  การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง  และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 

(๗) การแตงต้ังผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง 
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ประธานสาขาพรรคการเมือง

ไมนอยกวาส่ีสาขา  หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน 
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบงัคับพรรคการเมือง 
มาตรา ๒๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง  

ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด  ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนสมาชิก  ทั้งนี้  มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน 

การไดมาซ่ึงตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในขอบังคับพรรคการเมือง  ซ่ึงตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีตามสาขาในแตละภาค   
และสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิงและชาย  ทั้งนี้  เพื่อสะทอนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ 

การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย  แตการลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา  ๒๘  
วรรคสอง  (๓)  และ  (๔)  หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือผูเขาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ  ก็ใหลงคะแนนลับ 

การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญ  จะกระทํามิได 
มาตรา ๓๐ สมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู  หรือไมนอยกวาสองพันคน  แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน  มีสิทธิเขาชื่อกัน 
ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง 

มาตรา ๓๑ เมื่อปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  จัดใหพรรคการเมืองกระทําการใด ๆ  ฝาฝนนโยบายพรรคการเมือง
หรือขอบังคับพรรคการเมือง  ใหนายทะเบียนมีอํานาจเตือนเปนหนังสือใหหัวหนาพรรคการเมือง  
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น  ระงับหรือจัดการแกไข
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การกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด  ในกรณีที่นายทะเบียนเตือนเปนหนังสือแกบุคคล
ที่ไมใชหัวหนาพรรคการเมือง  ตองสงสําเนาหนังสือเตือนนั้นใหหัวหนาพรรคการเมืองทราบโดยเร็ว 

ถาหัวหนาพรรคการเมือง  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
ไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจย่ืนคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหระงับหรือจัดการแกไข
การกระทําดังกลาว  หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคน  
ออกจากตําแหนงได 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งคณะหรือบางคน   ออกจากตําแหนง  ผูนั้นไมมี สิทธิเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก   
เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 

มาตรา ๓๒ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู  หรือ 
ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน  มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนา
พรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ออกจากตําแหนงไดในกรณีนี้  ใหจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรคการเมือง 

มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูที่เขา
ประชุมใหญวิสามัญ  โดยใหลงคะแนนลับ 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน  ใหที่ประชุมใหญดําเนินการเลือกบุคคล
เพื่อดํารงตําแหนงนั้น  และใหนําความในมาตรา  ๒๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับกับการรองขอถอดถอน
ประธานสาขาพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ดวยโดยอนุโลมโดยใหใชสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู  และใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญ
สาขาพรรคการเมืองนั้นเพื่อมีมติถอดถอน 

การดําเนินการตามมาตรานี้ใหกระทําไดเพียงคร้ังเดียวในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง  แตในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด  
เปนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   การถอดถอนผูนั้นตามมาตรานี้   
จะกระทํามิได 
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มาตรา ๓๓ ในกรณีที่สมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  
เห็นวามติหรือขอบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและ 
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย 

ใหถือวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองซ่ึงมีลักษณะและความมุงหมายตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองดังกลาวขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ใหมติหรือขอบังคับ
ดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง  ใหหัวหนาพรรคการเมือง
มีหนังสือแจงการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่จัดต้ังสาขา 
พรรคการเมืองนั้น 

หนังสือแจงการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองให เปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด   
และอยางนอยจะตองมีรายการแสดงที่ต้ังสาขาพรรคการเมือง  รายชื่อ  อาชีพ  และที่อยูของกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองนั้น 

เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองแลว  ใหออกหนังสือรับรองการจัดต้ัง
สาขาพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ประกอบดวย  ประธานสาขาพรรคการเมือง  
รองประธานสาขาพรรคการเมือง  เลขานุการสาขาพรรคการเมือง  รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง  
เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง  โฆษกสาขาพรรคการเมือง   
และกรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมือง  ซ่ึงเลือกต้ังโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองจากสมาชิก 
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ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐๒  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ของรัฐธรรมนูญ 

กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมืองซ่ึงตองไมเกิน
คราวละสี่ป  และอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกได 

มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  
กฎหมาย  นโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง 

มาตรา ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งคร้ังกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมืองและในกรณีที่จะมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ไมวาจะเปนการเลือกต้ังทั่วไปหรือเปนการเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง  
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมอืง  
ทั้งแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น 

องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค
การเมืองอยางนอยก่ึงหนึ่ง  และสมาชิกสาขาพรรคการเมืองซ่ึงตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน 

การลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  และการลงมติเลือกต้ัง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ใหลงคะแนนลับ  สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปนไปโดยเปดเผย  
เวนแตคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาหาสิบคน 
รองขอใหลงคะแนนลับ  ก็ใหลงคะแนนลับ 

กิจการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง  วิธีการเสนอเรื่องใหที่ประชุม
ใหญสาขาพรรคการเมืองพิจารณา  และวิธีการดําเนินการประชุม  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
พรรคการเมือง 

มาตรา ๓๘ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกต้ังและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง  ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง 
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อผูซ่ึงที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบตามมาตรา  ๓๗ 
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร 
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผู ใดเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร  ใหเปนที่สุด 
มาตรา ๓๙ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวนตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา  ๓๘  ที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
อาจใชวิธีการใหผูเขารวมประชุมใหญพรรคการเมือง  ลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกต้ัง 
เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบ ง เขต เลื อก ต้ังหรือแบบสัดส วนได   ในกรณี เชนนี้   
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง  
จัดใหมีการดําเนินการดังกลาว  โดยใหผูเขารวมประชุมใหญตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  แตละคน 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกต้ังใดเปนผูไดรับ
คัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน
ในเขตเลือกต้ังนั้น  แลวแตกรณี 

เมื่อที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีมติตามวรรคหนึ่ง  มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อ  
การพิจารณา  และการคัดเลือกผูสมควรเขาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมอืง  
ตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  มาใชบังคับแตการเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมีการลงมติตามวรรคหนึ่ง  
จะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคกอน 

การลงคะแนนตามมาตรานี้จะใหลงคะแนนทางไปรษณียตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมืองก็ได 
มาตรา ๔๐ การไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  ของพรรคการเมือง  

ไมมีผลกระทบตอการสมัครและการไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกซ่ึงพรรคการเมืองนั้น
สงเขาสมัครรับเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๑ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง  ขอบังคับพรรคการเมืองหรือ
รายการตามมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  (๕)  ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน  หรือรายละเอียดที่แจงไวในแบบ
ตามมาตรา  ๓๔  ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหพิจารณาแกไขรายละเอียดดังกลาว 
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การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียน  และใหนําความในมาตรา  ๑๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

การแกไขรายการที่ไดประกาศไวตามมาตรา  ๑๖  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๒ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 

ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด  และแจงให 
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป  เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ  เวนแตพรรค
การเมืองที่จัดต้ังข้ึนยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันส้ินปปฏิทิน 

เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว  หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงาน   
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาพนกําหนด
ระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๔๓ หามมิใหพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ผูดํารงตําแหนงใน
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  ชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกต้ังหรือไดรับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม 

 

หมวด  ๓ 
การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง 

 
 

สวนที่  ๑ 
การเงินของพรรคการเมือง 

 
 

มาตร ๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรค
การเมือง  ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา  ๔๕  ใหถูกตองตามความเปนจริง 
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ในกรณีที่มีการจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง  ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา  ๔๕  และรับรองความถูกตอง  ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค
การเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง 

มาตรา ๔๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย 
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย 
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา  ๖๒ 
(๓) บัญชีแยกประเภท 
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน 
บัญชีตาม  (๑)  และ  (๒)  ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดข้ึน 
บัญชีตาม  (๓)  และ  (๔)  ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันส้ินเดือนของ

เดือนที่รายการนั้นเกิดข้ึน 
มาตรา ๔๖ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีคร้ังแรกภายในวันส้ินปปฏิทิน

ที่ไดรับการจดแจงการจัดต้ังข้ึน  และคร้ังตอไปเปนประจําทุกปในวันส้ินปปฏิทิน 
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย  งบดุลและงบรายได  และ

คาใชจายของพรรคการเมือง  กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง  งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย 

งบดุลตองแสดงรายการ  สินทรัพย  หนี้สิน  และทุนของพรรคการเมือง 
งบรายไดและคาใชจายอย างนอยตองแสดงที่มาของรายได ซ่ึงได รับจากเ งินบริจาค   

เงินสนับสนุนจากรัฐ  และรายไดอื่นที่มี  กับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรคการเมือง 
ไวโดยชัดเจน  โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกต้ัง  ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศกําหนด 

งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี 
มาตรา ๔๗ ใหหัวหนาพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองแลวตอที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป  โดยแจงใหสมาชกิ
ทราบลวงหนา  และปดประกาศไว  ณ  ที่ต้ังสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
ไมนอยกวาสิบหาวัน 
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งบการเงินซ่ึงที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง  หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง  และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน 
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนา
บัญชีตามมาตรา  ๔๕ 

เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลว  ใหนายทะเบียนโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังคณะบุคคลข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  คณะละหาคน  
ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทนกรมสรรพากร   
ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบงบการเงินตามวรรคสองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เพื่อพิจารณาและประกาศใหสาธารณชนทราบ  

คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังตามวรรคสาม   ใหไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๔๘ รายไดและทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๔๙ ใหหัวหนาพรรคการเมือง  และกรรมการบริหารพรรคการเมืองย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะพรอมสําเนาหลักฐาน 
ที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนงวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ
หรือถูกยุบ  หรือวันที่พนจากตําแหนง  แลวแตกรณี  รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา  ในวันย่ืนใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เขารับตําแหนง  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ  หรือถูกยุบ  
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว  บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ย่ืนไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบยีนแทนก็ได 
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มาตรา ๕๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามมาตรา  ๔๙  แลว  ถานายทะเบียนมีเหตุอันควรสงสัยวาผูย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินผูใด  ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๑ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองควบคุมไมใหพรรคการเมืองและ 
ผูซ่ึงพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกต้ัง  ใชจายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด  รูเห็นหรือทราบวามีการ
กระทําตามวรรคหนึ่ง  ตองยับย้ังเพื่อมิใหมีการกระทําดังกลาว 

ความในมาตรานี้ใหนําไปใชบังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขา 
พรรคการเมืองดวย  โดยอนุโลม   

มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมือง  ดังนี้ 

(๑) คาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหจัดสรรเปนจํานวนรวม  
โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี 
ที่ย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองเปนรายบุคคล 

คาใชจายที่จัดสรรตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง 

หามมิใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ัง
ของผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองตาม  (๑)  และ  (๒)  เกินกวาจํานวนที่กําหนดไวใน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

 

สวนที่  ๒ 
รายไดของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๕๓ พรรคการเมืองอาจมีรายได  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง 
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง 
(๓) เงิน  ทรัพยสิน  และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  ที่ไดจากการจัดกิจกรรม

หาทุนของพรรคการเมือง 
(๔) เงิน  ทรัพยสิน  และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  ที่ไดจากการบริจาค 

แกพรรคการเมือง 
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรคการเมือง 
(๗) รายไดอื่น 
การหารายไดตาม  (๒)  และ  (๗)  ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๔ การหารายไดจากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมืองตองกระทําโดย

เปดเผยและแสดงวัตถุประสงควาเปนการหาทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน  และเงิน  ทรัพยสิน  
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  ที่ไดจากการจัดกิจกรรมดังกลาวจากผูสนับสนุนรายใด 
ที่มีจํานวนต้ังแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป  ใหถือเปนรายไดจากการบริจาค 

เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินกิจกรรมหาทุนในแตละคร้ังเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานรายได 
ที่หาไดและกิจกรรมที่จัดข้ึนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมดังกลาว 

การรายงานตามวรรคสองใหระบุชื่อบุคคลผูสนับสนุนทางการเงินเปนจํานวนต้ังแตหนึ่งแสนบาท
ข้ึนไป  แกกิจกรรมหาทุนนั้นดวย  
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สวนที่  ๓ 
การบริจาคแกพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๕๕ บทบัญญัติในสวนนี้ใหใชบังคับกับการบริจาคของหัวหนาพรรคการเมือง  
กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  และสมาชิกใหแกพรรคการเมือง 
หรือผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย 

มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๕๔  วรรคสาม  การบริจาคแกพรรคการเมืองต้ังแต 
หนึ่งพันบาทขึ้นไป  ใหกระทําโดยเปดเผยชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได 

หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  
หรือสมาชิกผูใด  รับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่เปนการบริจาคโดย
ไมปรากฏชื่อผูบริจาคตามวรรคหนึ่ง  หรือที่บริจาคใหตนเปนสวนตัว 

มาตรา ๕๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๕๔  วรรคสาม  การบริจาคแกพรรคการเมืองต้ังแต 
หาพันบาทขึ้นไป  ตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

การบริจาคแกพรรคการเมืองต้ังแตสองหมื่นบาทขึ้นไป  จะตองบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปน
ต๋ัวแลกเงิน  หรือเช็คขีดครอม 

มาตรา ๕๘ การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ประจําป  ใหกระทําไดโดยผูเสียภาษีแตละคนอาจระบุชื่อพรรคการเมืองที่ประสงคจะบริจาคภาษีใหได
หนึ่งพรรคการเมืองปละหนึ่งรอยบาท   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดโดยอธิบดี
กรมสรรพากร 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งมิใหนําไปหักเปนคาลดหยอนตามมาตรา  ๖๑ 
ใหกรมสรรพากรจัดทํารายชื่อพรรคการเมืองที่ไดรับบริจาคตามวรรคหนึ่งพรอมจํานวนเงินที่

ไดจากการแสดงเจตนาบริจาคทั้งหมด  สงใหนายทะเบียน  และโอนเงินดังกลาวใหกองทุนเพื่อโอนตอ
ใหพรรคการเมืองที่ไดรับบริจาคตามมาตรานี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังและกรมสรรพากรจะไดตกลงกัน 

มาตรา ๕๙ หามมิใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคใหแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เกินกวาสิบลานบาทตอป 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่นิติบุคคลใดบริจาคใหแกพรรคการเมืองต้ังแตหาลานบาทขึ้นไป  จะตองไดรับอนุมัติ
หรือสัตยาบันโดยมติที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลนั้นหรือสมาชิกของนิติบุคคลนั้น 

หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือกรรมการสาขา 
พรรคการเมืองผูใด  รับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๐ เมื่อมีการบริจาคแกพรรคการเมือง  ใหพรรคการเมืองออกหลักฐานการรับบริจาค
ใหแกผูบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เมื่อมีการบริจาคแกพรรคการเมือง   ใหหัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ซ่ึงเปนผูที่รับบริจาค  ตองจัดทําบันทึกการรับบริจาคไวเปนหลักฐาน  
และจัดสงบันทึกการรับบริจาคของพรรคการเมืองพรอมเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได  รวมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ใหแกพรรคการเมือง  เพื่อนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับ
จากการบริจาคของพรรคการเมืองไวกอนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค 

เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจาก
การบริจาคแลว  ใหลงรายการการรับบริจาคในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมือง 
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดข้ึน  และใหจัดสงใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐาน
การรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค 

ในกรณีที่มีการบริจาคใหแกพรรคการเมือง  ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทําประกาศบัญชี
รายชื่อผูบริจาค  และจํานวนเงิน  รายการทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่
ไดรับบริจาคในแตละสัปดาห  ใหถูกตองตรงตามความเปนจริงใหแลวเสร็จภายในวันทําการวันแรกของ
สัปดาหถัดมา  แลวปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ต้ังสํานักงานใหญของพรรคการเมืองเปนเวลา 
ไมนอยกวาสิบหาวัน  และจัดสงประกาศดังกลาวใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศ 

มาตรา ๖๑ ผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอน
ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได  โดยใหลดหยอนไดในกรณีบุคคลธรรมดาไมเกินปละหาพันบาท  
และในกรณีนิติบุคคลไมเกินปละสองหมื่นบาท  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 

มาตรา ๖๒ ภายใตบงัคับมาตรา  ๕๔  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๕๗  
วรรคหนึ่ง  ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ชื่อ  ที่อยู  จํานวนเงิน  และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย 

(๒) วัน  เดือน  ป  ที่รับบริจาค 
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค 
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน

เงินได  ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทางการคา  ในทองที่นั้น
หรือคาของสิทธินั้นกอนจึงบันทึกลงในบัญชี  และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได  ใหระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได 

มาตรา ๖๓ ในกรณีการบริจาคเปนเงินสด  ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นําไปฝากไวในบัญชีธนาคารพาณิชย  ตามมาตรา  ๖๔  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค   
แลวออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค 

ในกรณีการบริจาคเงินเปนต๋ัวแลกเงินหรือเช็คขีดครอม  ใหหัวหนาพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําสงเขาบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง  เมื่อต๋ัวแลกเงินหรือเช็คขีดครอมดังกลาว
ไมถูกปฏิเสธการจายเงิน  ใหพรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายใน
วันที่ที่มีรายการนั้นเกิดข้ึน 

มาตรา ๖๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคาร
พาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น  และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจง
หมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว 

มาตรา ๖๕ หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน  
ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา ๖๖ หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผูใด  
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร   
ราชบัลลังก  เศรษฐกิจของประเทศ  หรือราชการแผนดิน  หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๖๗ หามมิใหสมาชิกซ่ึงมิได ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง   รับบริจาค   
หรือขอรับบริจาคจากผูซ่ึงมิไดเปนสมาชิก  เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๖๘ หามมิใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และขาราชการการเมืองอื่นใชสถานะหรือ
ตําแหนงหนาที่ เ ร่ียไรหรือชักชวนใหมีการบริจาคใหพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยตนเอง 

การเข ารวมกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมืองโดยมิไดมีการกระทําตามวรรคหนึ่ ง 
กอนกิจกรรมดังกลาวเร่ิมข้ึน  มิใหถือวาเปนการตองหามตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๙ หามมิใหพรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองจาก 
(๑) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา 

อยูในหรือนอกราชอาณาจักร 
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  ซ่ึงมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือเปน 

ผูถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ  ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย   การพิจารณาตามอนุมาตรานี้  ใหพิจารณาในวันกอนวันที่บริจาคโดยใหถือทะเบียน 
ผูถือหุนของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันกอนวันที่บริจาค 

(๔) องคการหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนนุจากตางประเทศ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย  หรือซ่ึงมีผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคล 
ผูไมมีสัญชาติไทย 

(๕) บุคคล  องคการ  หรือนิติบุคคลที่ไดรับบริจาค  เพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  
หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล  องคการ  หรือนิติบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

(๖) บุคคล  องคการ  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มาตรา ๗๐ หามมิใหบุคคล  องคการ  หรือนิติบุคคลตามมาตรา  ๖๙  บริจาคแกพรรคการเมือง

หรือสมาชิกผูใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง   



หนา   ๔๙ 
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มาตรา ๗๑ หามมิใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  นิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ  องคการมหาชน  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนด
ในประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  บริจาคแกพรรคการเมือง 

กิจการที่ รัฐถือหุนใหญตามมาตรานี้ใหหมายถึงกิจการที่ รัฐเปนหุนสวนหรือถือหุนอยู 
เปนจํานวนมากที่สุดในบรรดาผูเปนหุนสวนหรือถือหุนแตละคนทุกคน  และจํานวนหุนสวนหรือหุนมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของหุนสวนหรือหุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปน 
ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดมาตรการ
และวิธีการควบคุมการไดรับการบริจาคของพรรคการเมืองใหเปนไปโดยเปดเผยและใหมีอํานาจ
ตรวจสอบความถูกตองของการบริจาคแกพรรคการเมือง  รวมทั้งใหมีอํานาจออกคําส่ังตามที่เห็นสมควร
เพื่อใหพรรคการเมืองปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง 

ใหพรรคการเมืองมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

สวนที่  ๔ 
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 

 
 

มาตรา ๗๓ ใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  โดยกองทุนประกอบดวยเงินและ
ทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย 
(๒) เงินที่ไดรับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๕๘  
(๓) เงินสนับสนุนสมทบจากรฐัตามมาตรา  ๗๖ 
(๔) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
(๕) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษทางปกครองหรือทางอาญาตอผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๙๖ 
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(๙) เงินดอกผลของกองทุน 

(๑๐) เงินรายรับอื่น 
การสงเงินคาปรับตาม  (๕)  หรือเงินหรือทรัพยสินตาม  (๖)  เขากองทุน  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
เงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหจัดสรรใหพรรคการเมืองที่ผูเสียภาษีเงินไดแสดงเจตนาบริจาคให  

ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๕๘ 
มาตรา ๗๔ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจและหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุน

แกพรรคการเมือง  ควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน  และพัฒนาพรรคการเมือง 
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่แทน  โดยคณะกรรมการดังกลาวใหประกอบดวย   
นายทะเบียนเปนประธานกรรมการ  กรรมการการเลือกต้ังซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายหนึ่งคน  
ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน   ผูแทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน   ผูแทนของพรรคการเมือง 
ในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  
ผูแทนพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  
ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนพรรคการเมืองที่มิไดมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  เปนกรรมการ  และใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูแทนของพรรคการเมืองตามวรรคสอง  จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 
วาระการดํารงตําแหนง  เบี้ยประชุม  การพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งเปนผูแทนของ

พรรคการเมือง  และผูทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการครบองคประกอบคณะกรรมการตามวรรคสองใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

มาตรา ๗๕ ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองใหจัดสรรเปนรายปใหแก 
พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไป 
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คร้ังหลังสุด  โดยไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังแบบสัดสวนไมนอยกวารอยละศูนยจุดหาของ
คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคไดรับในการเลือกต้ังแบบสัดสวนรวมกัน  หรือไดรับคะแนนเสียง
จากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังไมนอยกวารอยละศูนยจุดหาของคะแนนเสียงที่ผูสมัครรับเลือกต้ัง
ทุกคนไดรับในการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังรวมกันทั้งประเทศ 

การจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดสรรโดยจัดสรรเงินตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน  รอยละส่ีสิบ
ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร  คะแนนเสียงจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  รอยละส่ีสิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร  สาขาพรรคการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  
รอยละสิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรและจํานวนสมาชิกซ่ึงชําระคาบํารุงรายป  รอยละสิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนด  แตจะจัดสรรใหพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมด 
ที่จัดสรรในปนั้นมิได 

ในกรณีที่เปนพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหม  การจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
ตามมาตรานี้  จะกระทําไดตอเมื่อพรรคการเมืองนั้นไดดําเนินการครบถวนตามมาตรา  ๒๖  และไดสง
ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา ๗๖ ใหรัฐจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแกพรรคการเมืองที่ไดรับบริจาคตาม 
มาตรา  ๕๘  รอยละหาของจํานวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ไดรับจากการแสดงเจตนารวมกัน 

การใหเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่งใหแกทุกพรรคการเมือง  เมื่อรวมกันแลวจะเกินกึ่งหนึ่ง
ของวงเงินที่กองทุนจัดสรรใหแกพรรคการเมืองในปนั้นมิได  ในกรณีเชนนี้ใหลดการจัดสรรใหแก 
พรรคการเมืองเปนสัดสวนกัน 

มาตรา ๗๗ ใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตามมาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  
จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินตามมาตรา  ๘๗  ของพรรคการเมืองในแตละป  ย่ืนตอ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินที่ไดย่ืน
ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
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มาตรา ๗๘ ใหลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา  ๗๕  แกพรรคการเมือง 
ตามสัดสวนและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในการเลือกต้ังทั่วไปสองครั้งติดตอกัน  ใหลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณไดตามมาตรา  ๗๕  
ลงกึ่งหนึ่ง 

(๒) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในการเลือกต้ังทั่วไปสามครั้งติดตอกัน  ใหลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณไดตามมาตรา  ๗๕  
ลงสามในสี่ 

(๓) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในการเลือกต้ังทั่วไปส่ีคร้ังติดตอกัน  ใหเลิกใหเงินสนับสนุนตามมาตรา  ๗๕  แกพรรคการเมืองนั้น 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  คําวา  “ไมไดรับเลือกต้ัง”  ใหหมายความรวมถึงการที่พรรคการเมือง
ไมไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีสมาชิกไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกต้ัง
แทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่วาง  ใหไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามมาตรานี้ 

มาตรา ๗๙ ใหนายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับ
การเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 
แตละพรรคการเมือง  เพื่อใหแถลงผลงานของพรรคการเมืองปหนึ่งไมนอยกวาสองคร้ัง  โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่ 
นายทะเบียนกําหนด 

มาตรา ๘๐ ในกรณีที่พรรคการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือสมาชิกไดซ้ือ
เวลาในการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน  หรือไดซ้ือเนื้อที่โฆษณาใน
หนังสือพิมพ  หรือโฆษณาโดยวิธีอื่น  ใหนําคาใชจายดังกลาวไปรวมคํานวณเปนคาใชจายของพรรค
การเมืองในการเลือกต้ังคร้ังถัดไปดวย 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุน 
ในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) คาไปรษณียากร 
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(๒) คาโทรศัพท  หรือคาโทรคมนาคมอื่น  
(๓) การจัดพิมพเอกสารเผยแพรของพรรคการเมือง 
(๔) คาเชาสํานักงานพรรคการเมือง  หรือสาขาพรรคการเมือง 
(๕) คาสาธารณูปโภค 
(๖) คาเชาสถานที่จัดประชุมใหญพรรคการเมือง  หรือจัดประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง  

หรือเพื่อการหาเสียงเลือกต้ัง 
(๗) การอื่นเพื่อใหพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร 
การสนับสนุนตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และจํานวนคาใชจาย

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  โดยใหคํานึงถึงคาใชจายที่เปนจริงของพรรคการเมืองและ
สาขาของพรรคการเมืองประกอบดวย 

มาตรา ๘๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้   และสวนที่  ๕   การใชจายของพรรคการเมือง   และจะตองจัดทํารายงาน 
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง  และย่ืนตอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป  และใหนําความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดได รับเงินสนับสนุนไปแลว   และปรากฏวา 
พรรคการเมืองนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗๗  ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย  
และใหนายทะเบียนนําเงินที่ เรียกคืนสงเขากองทุน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดได รับเงินสนับสนุนไปแลว  ถาตอมาปรากฏตอ 
นายทะเบียนวาพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๔๗   
ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย  และใหนายทะเบียนนําเงินที่เรียกคืน
สงเขากองทุน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๘๕ พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว  ภายหลังปรากฏวามีเหตุที่ 
พรรคการเมืองนั้นส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  ตองเลิก  หรือยุบพรรคการเมืองตามหมวด  ๔   
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การสิ้นสภาพ  การเลิก  และการยุบพรรคการเมือง  ใหพรรคการเมืองนั้นคืนเงินสนับสนุนแกกองทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๘๖ พรรคการเมืองใดไมคืนเงินสนับสนุนแกกองทุนตามมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  
และมาตรา  ๘๕  ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นรวมรับผิดชอบชดใช
เงินคืนแกกองทุนอยางลูกหนี้รวม  

 

สวนที่  ๕ 
การใชจายของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๘๗ พรรคการเมืองตองใชจายเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  
หรือสงผูสมัครเขารับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตามแผนการใชจายเงิน  ดังนี้ 

(๑) คาตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง  และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 
(๒) คาใชจายในการบริหารพรรคการเมือง  และสาขาพรรคการเมือง 
(๓) คาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ังตามมาตรา  ๕๒ 
(๔) คาใชจายในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 
(๕) คาใชจายในการใหความรู  และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง 
(๖) คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
การรายงานการใชจายเงิน  และการลงรายละเอียดของรายการคาใชจาย  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศกําหนด 
มาตรา ๘๘ หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองใชจายเงิน  หรือ

จําหนายทรัพยสินของพรรคการเมือง  ซ่ึงมิไดเปนไปตามมาตรา  ๘๗ 
มาตรา ๘๙ หามมิใหพรรคการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหเงิน  ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
อันอาจคํานวณเปนเงินได  แกบุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  เวนแตเปนการใหตามปกติประเพณี   
ทั้งนี้  ตามจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ผูใด  ฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  โดยการบริจาคหรือใหการสนับสนุนทางการเงิน  
ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  แกบุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลในเขต
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เลือกต้ัง   หรือกลุมจังหวัด  ที่ผูบริจาคหรือใหการสนับสนุนนั้นเปนผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหถือวาการบริจาคหรือการใหการสนับสนุนดังกลาวเปนการใชจายในการ 
หาเสียงเลือกต้ังของผูนั้น  และใหนําไปรวมคํานวณเปนคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังของผูนั้นในการ
สมัครเขารับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป 

พรรคการเมืองใดฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ังตาม
มาตรา  ๕๒  โดยใหนําไปรวมคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกต้ังของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป 

มาตรา ๙๐ หามมิใหบุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ขอรับบริจาค  หรือขอรับการสนับสนุน
ทางการเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากพรรคการเมือง  ผูดํารง
ตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 

 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสภาพ  การเลิกและการยุบพรรคการเมือง 

 
 

สวนที่  ๑ 
การสิ้นสภาพพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๑ พรรคการเมืองยอมส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมสามารถดําเนินการตามมาตรา  ๒๖  ได  ภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกต้ังทั่วไปสองครั้ง

ติดตอกัน  หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน  สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน 
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน  เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป 
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง  หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมือง  

เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป  โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย 
เมื่ อปรากฏตอนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู ย่ืนคํารองตอนายทะเบียนวามี เหตุตามมาตรานี้   

ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกับพรรคการเมืองใดจริง  
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ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาพรรค
การเมืองนั้นส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  

ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาส้ินสภาพตามวรรคสอง  เห็นวาการประกาศ
ของนายทะเบียนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น  อาจย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําส่ังเลิกการประกาศได  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

มิใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

สวนที่  ๒ 
การเลิกพรรคการเมือง 

 
 

มาตร ๙๒ พรรคการเมืองยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) มี เห ตุต อง เลิ กตามขอบั งคับพรรคการ เมือง   เ วนแต เปนกรณีที่ มีสมาชิก เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหดําเนินการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง 
(๒) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด  ๕  การควบรวมพรรคการเมือง 
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน

ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกับพรรคการเมืองจริงใหนายทะเบียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังเลิกพรรคการเมืองนั้น 

เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังเลิกพรรคการเมืองใดตามวรรคสองแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําส่ัง
เลิกพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

 

สวนที่  ๓ 
การยุบพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมืองแต 
พรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู  หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใด 
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๘๒  ใหยุบพรรคการเมืองนั้น 
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เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียน  ใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําส่ัง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
ส่ังยุบพรรคการเมือง 

(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  หรือกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซ่ึงอํานาจโดยวิธีการดังกลาว 

(๒) กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกต้ังมไิดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(๔) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือ 

(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๙  
หรือมาตรา  ๑๐๔ 

มาตรา ๙๕ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน  หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา  ๙๔   
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุด  พรอมดวย
หลักฐาน  เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง  ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร  ก็ใหย่ืนคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมือง
ดังกลาว  ถาอัยการสูงสุดไมย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนต้ังคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง
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โดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด   เพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐาน  แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป  ในกรณีที่คณะทํางาน
ดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการย่ืนคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงต้ัง
คณะทํางาน  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจย่ืนคํารองเอง 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซ่ึงกระทําการตาม
มาตรา  ๙๔  ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุด 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําส่ัง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมาย
พรรคการเมืองซํ้า  หรือพอง  หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ  ชื่อยอ  หรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น  เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง  หรือประโยชนอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

มาตรา ๙๖ ในกรณีที่พรรคการเมืองส้ินสภาพ  เลิก  หรือยุบ  ตามบทบัญญัติในหมวดนี้  
เวนแตกรณีตามมาตรา  ๙๒ (๒)  ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองส้ินสภาพ  เลิก  หรือยุบ  และ 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจาก 
นายทะเบียน  ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีไมเสร็จส้ินภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหขอ
ขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงตองปฏิบัติ
หนาที่อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ  แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมือง 
ที่ส้ินสภาพ  เลิก  หรือยุบ  มิได 

ในการชําระบัญชี  เมื่อไดหักหนี้สินและคาใชจายแลว  ยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหโอน
ใหแกองคการสาธารณกุศลตามที่ระบุไวในขอบังคับพรรคการเมือง  ถาในขอบังคับพรรคการเมืองไมได
ระบุไว  ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของกองทุน 

ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  ๓  ลักษณะ  ๒๒  หมวด  ๕   
วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาใชบังคับกับการ
ชาํระบัญชีของพรรคการเมืองโดยอนุโลม 
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มาตรา ๙๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา  ๔๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๘๒  หรือตองยุบตามมาตรา  ๙๔  ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป  จะจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหมอีกไมได  ทั้งนี้  ภายในกําหนด
หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป   

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา  ๘๒  หรือเหตุตามมาตรา  ๙๔  และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม   รูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึง
การกระทําดังกลาวแลวมิไดยับย้ัง  หรือแกไขการกระทําดังกลาว  ใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น  มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําส่ังใหยุบพรรคการเมือง 

 

หมวด  ๕ 
การควบรวมพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๙ ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 

มาตรา ๑๐๐ การควบรวมพรรคการเมืองอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดต้ังเปนพรรคการเมืองใหม  
หรืออาจเปนการรวมเขาเปนพรรคเดียวกับพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเปนการรวมกันเพื่อจัดต้ังเปนพรรคการเมืองใหม  
ใหพรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง 

เมื่อที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว  ใหหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรคการเมืองละสิบคน  ประชุมรวมกัน  เพื่อกระทําการ
เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะจัดต้ังข้ึนใหม ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายพรรคการเมือง 
(๒) กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง 
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสองแลว  ใหดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสมาชิก

ของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกัน  เพื่อประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๘  การเรียกประชุม 
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ต้ังพรรคการเมืองตองแจงใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน  
และใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติวาดวยการจัดต้ังพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๐๒ เมื่อนายทะเบียนรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐๑  แลว   
ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  เพื่อมีคําส่ังใหพรรคการเมืองเดิมที่รวมเขากัน 
เปนอันเลิกไป  โดยใหสมาชิกพรรคการเมืองเดิมเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมที่จัดต้ังข้ึน  และให
บรรดาทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิและความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม  โอนไปเปนของพรรคการเมืองใหม
ต้ังแตวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําส่ัง
การเลิกและการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเปนการรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือ
หลายพรรคการเมืองเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เปนหลักใหพรรค
การเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง 

เมื่อที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว  ใหหัวหนาพรรคการเมือง
ที่จะรวมกันทุกพรรคการเมืองรวมกันแจงการรวมพรรคการเมืองตอนายทะเบียน  และใหนายทะเบียน
ดําเนินการตามมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหพรรคการเมืองที่รวมเขา
กับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักนั้น  เลิกไปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ัง  และใหนํา
มาตรา  ๑๐๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๑๐๔ พรรคการเมืองหรือผูใดสมคบ  รูเห็นเปนใจ  หรือสนับสนุนใหบุคคลใด
ดําเนินการใด  เพื่อใหบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอื่น
หรือบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความจริง   
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาว 

พรรคการเมืองหรือผูใดสมคบ   รูเห็นเปนใจ  หรือสนับสนุนใหบุคคลใดดําเนินการใดเพื่อ
กลั่นแกลงพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  หรือผูดํารง



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ตําแหนงในพรรคการเมือง   โดยปราศจากมูลความจริง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบป   
หรือปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีพรรคการเมืองเปนผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหยุบพรรคการเมืองนั้น  
ในกรณีที่บุคคลกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดหาป 

 

สวนที่  ๑ 
โทษทางอาญา 
 

 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวากรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดฝาฝน
มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  หรือหัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ประธานสาขา
พรรคการเมือง  หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ผูใดมีสวนรูเห็น  ปลอยปละละเลย  หรือทราบวามีการ
กระทําตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  แลวแตกรณี  แตมิไดยับย้ังเพื่อมิใหมีการกระทํา
ดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดแสดงหลักฐานวามีการดําเนินการใด  ๆ  เพื่อยับย้ังมิใหมีการ
กระทําตามวรรคหนึ่งโดยสมควรแลว  ใหผูนั้นพนจากความรับผิด  แมวาจะยังคงมีการกระทําความผิด
โดยฝาฝนการยับย้ังนั้นก็ตาม 

มาตรา ๑๐๖ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองผูใด  แอบอางชื่อผูใดสมัครเปนสมาชิก
พรรคของตนตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  หรือหัวหนาพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมืองผูใดจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเปนเท็จตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๗ กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองผูใดรูอยูแลว 
แตจัดใหพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๙ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ในกรณีที่การฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ใหผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาล 
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๑๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดโดยเจตนาสมคบกันต้ังแตสิบหาคนขึ้นไปดําเนินกิจการเชนเดียวกับพรรคการเมือง  หรือ
ดําเนินการไมวาดวยวิธีใดใหเขาใจวาเปนพรรคการเมืองโดยมิไดจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๑ กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
ของพรรคการเมืองผูใด  ชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา  ๔๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๒ หัวหนาพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา  ๔๙  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความ 
อันเปนเท็จ  หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง  
หรือวรรคสอง  มาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมนอยกวา
สามเทาของจํานวนเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ใหแกพรรคการเมือง  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๑๕ หัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือกรรมการสาขา
พรรคการเมืองผูใด  ฝาฝนมาตรา  ๕๙  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๖ หัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรค
การเมือง  หรือสมาชิกผูใด  กระทําการฝาฝนมาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๗  หรือมาตรา  ๖๙  ตองระวางโทษ
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จําคุกต้ังแตสองปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาล 
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๑๗ นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และขาราชการการเมืองผูใด  กระทําการฝาฝน 
มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๑๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๑๙ หัวหนาหนวยงานตามมาตรา  ๗๑  หรือกรรมการผูมีอํานาจอนุมัติในนามหนวยงาน
ดังกลาว  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๙๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๑ หัวหนาพรรคการเมืองผูใด  ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

สวนที่  ๒ 
โทษทางปกครอง 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  ตองชําระ
คาปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๑๒๓ หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  วรรคส่ี  มาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  
หรือมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๑๒๔ หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคหา  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหาหมื่นบาท   
และตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําเตือนของนายทะเบียนตามมาตรา  ๑๙  
วรรคหา  มาตรา  ๓๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๘๒  
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ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท  และตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๑๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๔  ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสามพันบาท 
มาตรา ๑๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองผูใด  

ไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง  แลวแตกรณีตามมาตรา  ๔๔  หรือ
จัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวนการลงรายการในบัญชี   
ลงรายการในบัญชีเปนเท็จ  แกไขบัญชี  ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการ
แสดงที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง  หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา  ๔๖  ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๗ หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังตาม
มาตรา  ๒๗  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๔  หรือมาตรา  ๗๒  วรรคสอง  ตองชําระคาปรับ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๘ หัวหนาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขา 
พรรคการเมือง  หรือสมาชิกผูใด  ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๘๘  ตองชําระคาปรับทาง
ปกครองเทากับหรือไมเกินสองเทาของจํานวนเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค 

มาตรา ๑๒๙ ผูบริหารสูงสุดของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐแหงใด  
ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗๙  วรรคสอง  ตองชําระคาปรับทางปกครองเปนเงินจํานวนสองแสนบาท  และ
ตองชําระคาปรับทางปกครองอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด 

มาตรา ๑๓๐ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๘๔  หรือมาตรา  ๘๕  และหากตอมาไดรับคําเตือนจากนายทะเบียนแลว 
ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามคําเตือนนั้น  ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสองเทาของเงินสนับสนุนและ
ดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ตองคืนใหแกกองทุน 

มาตรา ๑๓๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๙๐  ตองชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวนเงินสองเทา
ของเงิน  หรือมูลคาทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  ที่ตนไดรับ 

มาตรา ๑๓๒ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการปรับ
ทางปกครองตามที่บัญญัติไวในสวนนี้  โดยใหนายทะเบียนหรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายเปนเจาหนาที่
ผูมีอํานาจปรับและบังคับทางปกครอง  เงินคาปรับทางปกครองใหนําสงกองทุน 
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ในกรณีที่ผูใดไมชําระคาปรับทางปกครองตามคําส่ังนายทะเบียนหรือผูที่นายทะเบียน
มอบหมาย  ใหดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น  โดยใหเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น 
ที่มีหนาที่ในทางทะเบียนหรือครอบครองทรัพยสินของผูไมชําระคาปรับทางปกครองมีหนาที่ปฏิบัติ 
ตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือผูที่นายทะเบียนมอบหมาย  ในกรณีที่เปนสิทธิเรียกรองเปนเงินที่
บุคคลภายนอกตองจายใหแกผูไมชําระคาปรับทางปกครอง  ใหบุคคลภายนอกชําระเงินใหแกนายทะเบียน
หรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายแทน 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๓๓ ในวาระเริ่มแรก  มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตาง ๆ  
ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) การคัดเลือกผูสมัครเขารับเลือกต้ังตามมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  ในการเลือกต้ังทั่วไป
เปนคร้ังแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

(๒) การบริจาคโดยแสดงเจตนาตามมาตรา  ๕๘  และการที่รัฐตองจัดสรรเงินสนับสนุน
สมทบแกพรรคการเมืองตามมาตรา  ๗๖  ใหมีผลใชบังคับเมื่อครบหนึ่งปนับจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

(๓) การดําเนินการตามมาตรา  ๘๐   ในการเลือกต้ังทั่วไปเปนคร้ังแรกหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

(๔) การหามกระทําการตามมาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  มาตรา  ๙๐  และการกระทําความผิด
ทางปกครองตามมาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๕  ใหมีผลใชบังคับเมื่อครบหนึ่งป 
นับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๔ ในวาระเริ่มแรก   ในกรณีที่พรรคการเมือง   หัวหนาพรรคการเมือง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  ผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง
สมาชิก  หรือบุคคลใด  กระทําความผิดทางอาญาหรือทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เปนคร้ังแรก  ใหศาลหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง  แลวแตกรณีพิจารณาโทษทางอาญา
หรือทางปกครองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหการกระทํานั้นเปนความผิด 
ข้ึนใหม  โดยคํานึงถึงความรายแรงและพฤติการณของการกระทําความผิด  ผลของการกระทําความผิด  
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และเหตุสมควรอื่น  โดยใหศาลหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง 
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้นอยกวาที่กําหนดไวในหมวดนี้เพียงใดก็ได 

มาตรา ๑๓๕ ใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พรรคใด  ยังมิไดดําเนินการใหมีสมาชิกไมนอยกวาหาพันคน  หรือ 
มีสาขาพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๒๖  หรือมิไดมีการดําเนินการอื่นใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหพรรคการเมืองนั้นดําเนินการใหครบถวนตามมาตรา   ๒๖  
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหครบถวนตามวรรคสอง  ใหพรรคการเมืองนั้น 
ส้ินสภาพพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๓๖ ใหกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปนกองทุนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่ผูใดเปนสมาชิกพรรคการเมืองเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง  กอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ใหสมาชิกภาพของผูนั้นส้ินสุดลงทุกพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๒๐  นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๘ ใหพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินตามโครงการและแผนงานประจําป 
๒๕๕๐  จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ยังคงดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
และดําเนินการใหครบถวนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว 

มาตรา ๑๓๙ พรรคการเมืองใดที่เลิกหรือถูกยุบกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ   ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นส้ินสภาพ  เลิก  หรือถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๔๐ ใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑตามมาตรา  ๖๑  และดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา  ๕๘  ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหเสร็จภายใน 
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรดําเนินการไมแลวเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
เปนผูดําเนินการแทน  และใหกรมสรรพากรถือปฏิบัติตามนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และสมควร
กําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง  การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  และการเงินและการอุดหนุน 
ทางการเงินของพรรคการเมอืง  ตลอดจนการเลิกและการยุบพรรคการเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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