
 หน้า   ๑ 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  และ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๗๓   
มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔ 
มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๑๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๗๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๐๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“ประธานกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“กรรมการกองทุน”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามประกาศนี้  กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติ

ตามประกาศนี้หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเป็นกรณี ๆ  ไป 
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หมวด  ๑ 
การจัดตั้งและลักษณะกิจการกองทุน 
 

 

ข้อ ๖ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการ
ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙   

ข้อ ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
(๒) เงินที่ ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓) เงินสนับสนุนสมทบจากรัฐตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๕) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษทางปกครองหรือทางอาญาต่อผู้กระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
(๙) เงินดอกผลของกองทุน 

(๑๐) เงินรายรับอ่ืน 
การส่งเงินค่าปรับตาม  (๕)  หรือเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๖)  เข้ากองทุนให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
กรณีเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๗)  หากปรากฏว่ามีเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองที่ส้ินสภาพ 

หรือเลิก  หรือยุบไปนั้นคงเหลืออยู่และข้อบังคับพรรคการเมืองมิได้ระบุให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศลใด 
เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีเสร็จส้ินแล้วให้ดําเนินการโอนเงินหรือทรัพย์สินนั้นเข้า
กองทุนต่อไป 

ข้อ ๘ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนนําไปจัดหาดอกผลได้โดยการ
ฝากออมทรัพย์หรือฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์  หรือซ้ือพันธบัตรของรัฐบาล  หรือดําเนินการอ่ืนใด 
ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
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ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงินกองทุนตามแผนการดําเนินงานของกองทุน  ให้ใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) สนับสนุนการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในทางการเมือง 
(๒) การดําเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง   
(๕) การสนับสนุนค่าไปรษณียากร  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรคมนาคม  ค่าพิมพ์เอกสารเผยแพร่   

ค่าเช่าสํานักงานพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่ 
พรรคการเมืองหรือประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองหรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  และการอ่ืน  แก่พรรค
การเมืองเพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควร   

(๖) การบริหารกองทุน 
(๗) การอ่ืนที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งกําหนด 
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกองทุนตามข้อ  ๙  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการบริหาร

กองทุน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”  ประกอบด้วย   

(๑) นายทะเบียนพรรคการเมือง เป็น  ประธานกรรมการกองทุน 
(๒) กรรมการการเลือกตั้งซ่ึงคณะกรรมการ เป็น  กรรมการกองทุน 
 การเลือกตั้งมอบหมายหนึ่งคน 
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน เป็น  กรรมการกองทุน 
(๔) ผู้แทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน เป็น  กรรมการกองทุน 
(๕) ผู้แทนของพรรคการเมอืงในสภาผู้แทน เป็น  กรรมการกองทุน 
 ราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตน 
 ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ซ่ึงเลือกกันเอง 
 จํานวนหนึ่งคน 
(๖) ผู้แทนของพรรคการเมืองในสภาผู้แทน   เป็น  กรรมการกองทุน 
 ราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตน 
 มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ซ่ึงเลือกกันเอง 
 จํานวนหนึ่งคน 
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(๗) ผู้แทนของพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิก   เป็น  กรรมการกองทุน 
 ในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 ซ่ึงเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน 
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสองคน เป็น  กรรมการกองทุน 
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็น  กรรมการกองทุนและเลขานุการ 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการกองทุนครบองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่มีอยู่ 
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนก็ได้ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้แทนของพรรคการเมืองที่เป็นกรรมการกองทุนตาม  (๕)  (๖)  และ  (๗)   

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการหารือกับพรรคการเมืองตาม  (๕)  (๖)  และ  (๗)  เม่ือได้ 
ผู้แทนดังกล่าวแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งต่อไป  โดยผู้แทนของพรรคการเมือง 
จะต้องเป็นผู้แทนตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
และไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในการดําเนินการตามวรรคสี่  ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้กรรมการ 
การเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 

การได้มาซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการกองทุนตาม  (๘)  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคล 
โดยคํานึงถึงบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  หรือด้านการเมืองการปกครอง 
หรือด้านการเงิน  การบัญชี  และไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ไม่มีส่วนได้เสียทางการเมือง  มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง  มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และไม่มีพฤติกรรมเป็นที่เสื่อมเสียศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดสรรเงินกองทุนตามข้อ  ๙ 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๓) ควบคุม  ดูแล  การใช้จ่ายเงินกองทุน 
(๔) นําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผลตามข้อ  ๘ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  ในการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและ 

การบริหารกองทุน 
(๖) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกองทุน  รวมถึง 

การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง   
(๗) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(๘) แต่งตั้งบุคคล  คณะบุคคล  หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน 

เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๙) ออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ 
(๑๐) ดําเนินงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย 
การแต่งตั้งบุคคล  คณะบุคคล  หรือคณะอนุกรรมการตาม  (๘)  ให้ได้รับค่าเบ้ียประชุมตาม

อัตราที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด   
ข้อ ๑๓ กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้งและสิ้นสุดเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
ให้กรรมการกองทุนซ่ึงพ้นตําแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่อไป  จนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งกรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองขึ้นใหม่ตามวิธีการในข้อ  ๑๑  วรรคสี่  ซ่ึงจะต้อง
ดําเนินการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก 

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๓  ให้กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้แทนของ
พรรคการเมืองพ้นจากตําแหน่ง  เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายซ่ึงศาลยังไม่มีคําส่ังปลดจากล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอ

การลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) พรรคการเมืองที่สังกัดส้ินสภาพ  เลิกหรือยุบพรรคการเมือง   
(๗) เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   
(๘) พรรคการเมืองตามข้อ  ๑๑  (๕)  หรือ  (๖)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  หารือร่วมกันโดยมี

องค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนพรรคการเมืองดังกล่าว  แล้วมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๙) พ้นจากการเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองตามข้อ  ๑๑  (๕)  หรือ  (๖)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี 

(๑๐) พรรคการเมืองที่มีผู้แทนเป็นกรรมการกองทุนตามข้อ  ๑๑  (๕)  หรือ  (๖)  หรือ  (๗)   
เปลี่ยนสถานะพรรคการเมือง  เป็นพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกในสังกัดดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  หรือเป็น 
พรรคการเมืองซ่ึงไม่มีสมาชิกในสังกัดดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  หรือเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิก 
ในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองว่างลงเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง   
ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   
ตามวิธีการในข้อ  ๑๑  วรรคสี่ 

ข้อ ๑๕ กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ ปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง 



 หน้า   ๖ 
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ให้กรรมการกองทุนซ่ึงพ้นตําแหน่งตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่อไป  จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ซ่ึงจะต้องดําเนินการภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ 
พ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๕  ให้กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายซ่ึงศาลยังไม่มีคําส่ังปลดจากล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอ

การลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) เป็นผู้ถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้ง 
(๗) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑  

วรรคหก 
ในกรณีที่กรรมการกองทุนซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการ

แต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง  ตามวิธีการในข้อ  ๑๑  
วรรคหก  โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๑๗ เม่ือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากภายหลังมี
จํานวนกรรมการกองทุนไม่ครบตามข้อ  ๑๑  ให้กรรมการกองทุนเท่าที่มีอยู่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
กองทุนต่อไปได้ 

ข้อ ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการกองทุนให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการ
กองทุนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ประธานกรรมการกองทุนเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุม  
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน   
หรือหากไม่ได้มอบหมายผู้ใดหรือกรรมการกองทุนผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มาประชุม  ให้กรรมการกองทุน
ที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกองทุนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ทํา
หน้าที่แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงทําหน้าที่นายทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม  และให้ 
นําความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ให้กรรมการกองทุน
ได้รับค่าเบ้ียประชุมตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด   

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาค 
โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือกรมสรรพากรได้จัดทํารายชื่อพร้อมจํานวนเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการ
บริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีตามมาตรา  ๕๘   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ส่งให้นายทะเบียนและโอนเงิน
ดังกล่าวให้กองทุน 

ให้กองทุนโอนเงินดังกล่าวให้พรรคการเมืองตามรายชื่อพรรคการเมืองและจํานวนเงิน 
ที่กรมสรรพากรส่งให้นายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๑ ให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๐  เปิดบัญชีเงินฝากและดําเนินการตามข้อ  ๔๕   
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการแจ้งการเปิดบัญชีและผู้มีอํานาจในการ 

เบิกจ่ายเงินของพรรคการเมือง  ให้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว 
ข้อ ๒๒ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีตามข้อ  ๒๐  

ใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ข้อ ๒๓ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีจัดทําบัญชีของ
พรรคการเมือง  บัญชีของสาขาพรรคการเมือง  และจัดทํางบการเงินของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินงานของกองทุน 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน  แผนการดําเนินงาน
ประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์หลัก  
เป้าหมายของผลการดําเนินงาน  และตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน  เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของกองทุน  และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 
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ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามแผนการ 
ดําเนินงานประจําปีของกองทุนที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๔  และกําหนดวงเงินของกองทุนที่จะใช้จ่ายในปีถัดไป 
ภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี  เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการกองทุนอาจขยายเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ 
วงเงินสําหรับการใช้จ่ายตามข้อ  ๙  (๑)  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

ของวงเงินตามวรรคหนึ่ง  และวงเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้คณะกรรมการกองทุนจัดสรรเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อ  ๙  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ในกรณีมีความจําเป็นไม่สามารถกําหนดวงเงินตามวรรคสามได้  ให้นําเสนอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๒ 
การจัดสรรเงินเป็นรายปีให้แก่พรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิตามข้อ  ๒๗  ภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดไว้ในข้อ  ๒๕  วรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๗ พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน  ต้องเป็นพรรคการเมืองที่มี
ลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) เป็นพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการครบถ้วนตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) เป็นพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด  โดยได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ
ศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรวมกัน  หรือได้รับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ   

(๓) เป็นพรรคการเมืองที่ยื่นแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ข้อ ๒๘ ให้จัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิตามข้อ  ๒๗  เป็นรายปี  ภายในวงเงิน 
ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดตามข้อ  ๒๖  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งหลังสุด  ร้อยละสี่สิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร 

(๒) จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด  ร้อยละสี่สิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะตามข้อ  ๒๙  ร้อยละสิบของจํานวนเงิน 
ทั้งหมดที่จัดสรร 

(๔) จัดสรรตามจํานวนสมาชิกซ่ึงชําระค่าบํารุงรายปี  ร้อยละสิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร 
การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  จะจัดสรรให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่งเกินกว่าก่ึงหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นมิได้   
วงเงินที่เหลือจากการจัดสรรตามวรรคสองให้นําไปคํานวณการจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมือง 

ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งใหม่ 
ข้อ ๒๙ การจัดสรรเงินตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  (๓)  สาขาพรรค

การเมืองต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองร้อยคน  และมีการ

จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของสาขาพรรคการเมือง 
(๒) มีสถานที่ตั้งแยกจากการประกอบกิจการอ่ืนหรือที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วน  และมีผู้ปฏิบัติงาน

ของสาขาพรรคการเมือง 
(๓) มีการดําเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมืองในรอบปีก่อนที่จะจัดสรรซ่ึงอย่างน้อยต้องมี

การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง  หรือการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือการประชุมคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง 

(๔) มีการให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  หรือการหาสมาชิกพรรค
การเมืองเพิ่มเติม  หรือดําเนินกิจการทางการเมืองอ่ืน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจสอบสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรค
การเมืองที่นายทะเบียนรับรองการจัดตั้งตามวรรคหนึ่ง  โดยสาขาพรรคการเมืองต้องดําเนินกิจการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  เพื่อใช้ในการ
คํานวณการจดัสรรเงิน   

ข้อ ๓๐ การจัดสรรเงินตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงชําระค่าบํารุงรายปี  ตามข้อ  ๒๘  (๔) 
ให้จัดสรรเงินสมทบแก่พรรคการเมืองตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงชําระค่าบํารุงรายปีในรอบปี 
ที่ผ่านมาตามจํานวนเงินค่าบํารุงรายปีของแต่ละพรรคการเมือง  หากมีเงินเหลือจากการจัดสรรให้นําไป
สมทบทุนหมุนเวียนของกองทุน 

กรณีในปีใดการจัดสรรเงินตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงชําระค่าบํารุงรายปีของแต่ละพรรค 
การเมืองรวมกันเกินกว่าวงเงินตามข้อ  ๒๘  (๔)  ให้ลดการจัดสรรเป็นสัดส่วนเท่ากันทุกพรรคการเมือง 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดสรรเงิน
สนับสนุนแต่ละพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  ในแต่ละปีตามแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้
จ่ายเงินประจําปี  ให้แก่พรรคการเมืองที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวงเงินในข้อ  ๒๘  โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) การจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมือง  ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  (๑)  คูณด้วยจํานวนคะแนนเสียง
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  หารด้วยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้
ตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง 

(๒) การจัดสรรตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละพรรค
การเมือง  ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  (๒)  คูณด้วยจํานวนคะแนนเสียง
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง  หารด้วยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจ
จัดสรรให้ตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง 

(๓) การจัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองที่มีลักษณะตามข้อ  ๒๙ 
ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  (๓)  คูณด้วยจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ของแต่ละพรรคการเมือง  หารด้วยจํานวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของทุกพรรคการเมืองที่มีสิทธิ   
ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรค
การเมือง   

(๔) การจัดสรรตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงชําระค่าบํารุงรายปีของแต่ละพรรค
การเมือง  ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  (๔)  โดยจัดสรรเงินสมทบให้
พรรคการเมืองเท่ากับผลรวมของจํานวนเงินที่สมาชิกพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองได้ชําระค่า
บํารุงรายปีในแต่ละปีที่ผ่านมา  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตามจํานวนสมาชิก
พรรคการเมืองที่ชําระค่าบํารุงรายปีของแต่ละพรรคการเมือง 

ข้อ ๓๒ ให้พรรคการเมืองที่ มี สิทธิขอรับการจัดสรรเงินยื่นคําขอรับการจัดสรรเงิน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีรายละเอียดประกอบคําขอรับการจัดสรรเงิน  ดังนี้ 

(๑) แผนยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองระยะสี่ปี  เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาพรรค
การเมือง 

(๒) แผนการดําเนินงานประจําปี 
(๓) แผนการใช้จ่ายเงินประจําปี   
(๔) อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองระยะสี่ปี  แผนการดําเนินงานประจําปี  และ

แผนการใช้จ่ายเงินประจําปีของพรรคการเมือง  เพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนในรอบปีถัดไป  
พรรคการเมืองต้องนําเสนอที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองให้ความเห็นชอบก่อนยื่นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการกองทุนอาจกําหนดเวลาให้แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน
วรรคสองได้ 

ข้อ ๓๓ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะสี่ปี  แผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้
จ่ายเงินประจําปี  ให้พรรคการเมืองจัดทําตัวชี้วัด  และผลสําเร็จการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การดําเนินงานของกองทุนภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

ข้อ ๓๔ ให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน  ตามแผนการใช้
จ่ายเงินประจําปี  ดังนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง  และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง  และสาขาพรรคการเมือง 
(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 
(๕) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง 
(๖) ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
ให้คณะกรรมการกองทุนกําหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายเพื่อให้พรรคการเมืองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินโดยคํานึงถึงแผนการดําเนินงาน

ประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีของพรรคการเมืองตามข้อ  ๓๔  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนการเบิกจ่ายเงิน   

ให้เลขานุการคณะกรรมการกองทุนแจ้งให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินทราบ   
เพื่อดําเนินการเบิกจ่าย  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๕ 

ขอ้ ๓๖ ให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามข้อ  ๒๘  แก่พรรคการเมืองตามสัดส่วน
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน  ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณได้ตามข้อ  ๒๘  ลงก่ึงหนึ่ง 

(๒) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปสามครั้งติดต่อกัน  ให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณได้ตามข้อ  ๒๘  ลงสามในส่ี 

(๓) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปส่ีครั้งติดต่อกัน  ให้เลิกให้เงินสนับสนุนตามข้อ  ๒๘  แก่พรรคการเมืองนั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้  คําว่า  “ไม่ได้รับเลือกตั้ง”  ให้หมายความรวมถึงการที่พรรคการเมือง
ไม่ได้ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าง  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามข้อนี้ 

เงินสนับสนุนที่ลดหรือเลิกในวรรคหนึ่งให้นําไปสมทบเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน 
ข้อ ๓๗ ให้พรรคการเมืองดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีและแผนการใช้จ่ายเงิน

ประจําปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีที่ได้รับการจัดสรร  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  พรรคการเมืองจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

ข้อ ๓๘ ให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนให้เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่ได้รับอนุมัติ  และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ทุกรายการ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดสรรเงินที่รัฐสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาค
โดยการแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีให้แก่พรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหนึ่งปีละหนึ่งร้อยบาทตามมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จํานวนร้อยละห้าของจํานวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการแสดง
เจตนารวมกัน  โดยจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาคตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่รัฐจัดสรรเงินสมทบการบริจาคโดยการแสดงเจตนาไม่เกินก่ึงหนึ่งของวงเงินที่
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองในปีนั้นตามข้อ  ๒๘  ให้คณะกรรมการกองทุนจัดสรรเงิน
ให้แก่พรรคการเมืองที่ได้รับการบริจาคโดยการแสดงเจตนา  โดยสมทบเงินให้แก่พรรคการเมืองนั้น 
เป็นจํานวนห้าบาทต่อการบริจาคโดยแสดงเจตนาทุกหนึ่งร้อยบาท 

(๒) กรณีที่รัฐจัดสรรเงินสมทบการบริจาคโดยการแสดงเจตนาเกินกว่าก่ึงหนึ่งของวงเงินที่
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองในปีนั้นตามข้อ  ๒๘  ให้คณะกรรมการกองทุนลดการ
จัดสรรเงินเป็นสัดส่วนกันให้แก่พรรคการเมือง  ต่อเงินบริจาคที่ได้รับโดยการแสดงเจตนาทุกหนึ่งร้อยบาท 

ข้อ ๔๐ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งวงเงินจัดสรรที่รัฐจัดสรรเงินสนับสนุน
สมทบตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ให้แก่พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรทราบ   

ให้พรรคการเมืองที่ ได้รับการจัดสรรตามวรรคหนึ่งจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี   
และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  เพื่อขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบจากกองทุนในรอบปียื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร  และมาตรฐานค่าใช้จ่าย  ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด   



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจําปี  ของพรรคการเมือง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนการเบิกจ่ายเงิน   

ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๗  และข้อ  ๓๘ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  และแผนการ 
ใช้จ่ายเงินประจําปีภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ประสงค์ 
จะขอรับเงินสนับสนุนและให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนตามข้อ  ๗  (๘) 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดสรรเงินสนับสนุนอ่ืนแก่พรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๔๑ คณะกรรมการกองทุนอาจกําหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุน  ในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) ค่าไปรษณียากร 
(๒) ค่าโทรศัพท์  หรือค่าโทรคมนาคมอ่ืน 
(๓) การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง 
(๔) ค่าเช่าสํานักงานพรรคการเมือง  หรือสาขาพรรคการเมือง 
(๕) ค่าสาธารณูปโภค 
(๖) ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง  หรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง  

หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๗) การอ่ืนเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตาม 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
ข้อ ๔๒ การสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองตามข้อ  ๔๑  ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และจํานวนค่าใช้จ่าย  ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด   
โดยให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย 

ข้อ ๔๓ พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนในส่วนนี้ต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการครบถ้วนตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) เป็นพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งหลังสุด  หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเป็นรายปีตามมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .   ๒๕๕๐   ในส่วนที่  ๒   ซ่ึงแ ก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๔) เป็นพรรคการเมืองที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด   
หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 

ข้อ ๔๔ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบการอนุมัติการจัดสรรเงินประจําปี
ให้แก่พรรคการเมืองตามหมวด  ๔  แล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จัดทําแบบอนุมัติการ
จัดสรรเงินจํานวนสามชุด  เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่งพรรคการเมืองหนึ่งชุด  และเก็บไว้ที่ฝ่ายกองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสองชุด 

แบบอนุมัติการจัดสรรเงินให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
ข้อ ๔๕ ให้พรรคการเมือง  เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี 

"พรรค……(ชื่อพรรคการเมือง)……(กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง)"  และแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมผู้มี
อํานาจในการเบิกจ่ายเงิน  จํานวนสามคน  ซ่ึงมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินจํานวนสองในสามคน   
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ข้อ ๔๖ ให้พรรคการเมืองจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีเป็นรายงวด  งวดละสามเดือน  
ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด   

ข้อ ๔๗ ให้พรรคการเมืองยื่นคําขอเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีตามข้อ  ๔๖  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน  ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินประจําปีของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนรายงวด 
(๒) สําเนาแบบอนุมัติการจัดสรรเงิน   
(๓) รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนประจํางวดที่ผ่านมาตามข้อ  ๕๓   
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําขอเบิกจ่ายเงินจากพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง 

ให้ดําเนินการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  ๔๕  โดยเร็ว 
ข้อ ๔๘ เม่ือพรรคการเมืองได้รับเงินจากกองทุนเรียบร้อยแล้ว  ให้พรรคการเมืองออก

ใบเสร็จรับเงินของพรรคการเมืองนั้น  ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่พรรคการเมืองได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน   

ข้อ ๔๙ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มอบหมาย  เป็นผู้อนุมัติให้ดําเนินการและจ่ายเงินที่ได้เบิกจ่ายจากกองทุน 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕๐ พรรคการเมืองที่ได้เบิกจ่ายจากกองทุน  ต้องจัดทําบัญชีให้เป็นไปตามมาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับอนุมัติ  เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

ข้อ ๕๑ ให้พรรคการเมืองจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อควบคุมทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
การจัดสรรจากกองทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕๒ ให้พรรคการเมืองจัดทํารายงานเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีที่ได้รับ
การจัดสรรให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมนําส่งเงินเหลือจ่ายดังกล่าว
พร้อมดอกผลคืนกองทุนภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป  ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

หมวด  ๖ 
การรายงานการใช้จ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๕๓ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนตามหมวด  ๔  จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนประจํางวดที่ผ่านมาตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
ในงวดต่อไป   

ข้อ ๕๔ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  ส่วนที่  ๓  และส่วนที่  ๔  และจะต้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  พร้อมสําเนาหลักฐานการ
จ่ายเงินที่หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรคการเมืองมอบหมาย
เป็นหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น 

เม่ือครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงาน   
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าพ้นกําหนด
ระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบ  และการติดตามประเมินผล 

 
 

ข้อ ๕๕ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบ  การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี 
และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ  ๓๕ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕๖ ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๕๕  จัดทําแผนการตรวจสอบการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ  ๓๕  รวมทั้งตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๕๗ ให้พรรคการเมืองแจ้งกําหนดการประชุม  อบรม  สัมมนา  ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบ  ก่อนการดําเนินงานอย่างน้อยสิบห้าวัน   

กรณีการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์  ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน  ให้พรรคการเมืองแจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบก่อนดําเนินการแจกจ่าย 

ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  
และของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยอย่างน้อยจะต้องทําการติดตามประเมินผล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านประสิทธิผลการดําเนินงาน 
(๒) ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
(๓) ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ ๕๙ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุน  และของพรรคการเมืองในรอบปีที่ผ่านมา  เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป 

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการกองทุนอาจจัดให้มีระบบแรงจูงใจ  ให้แก่พรรคการเมืองที่มีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเด่น  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด   

หมวด  ๘ 
การเรียกคืนเงินสนับสนุน 

 

 

ข้อ ๖๑ พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามหมวด  ๔  อาจถูกเรียกคืนเงิน
สนับสนุนพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 

(๑) ไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) ไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๓) ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๔) เม่ือปรากฏว่าพรรคการเมืองมีเหตุให้นายทะเบียนพิจารณาประกาศให้ส้ินสภาพความเป็น
พรรคการเมืองหรือมีคําส่ังเลิกพรรคการเมือง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าพรรคการเมืองมีเหตุให้นายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดยื่นคําร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ  เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให้ยุบพรรคการเมืองตามหมวด  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๖) ไม่คืนเงินเหลือจ่ายตามข้อ  ๕๒ 
ข้อ ๖๒ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดที่มีเหตุตามข้อ  ๖๑  (๑)  ให้นายทะเบียน 

เรียกคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนในปีที่มีเหตุตามข้อ  ๖๑  (๑)  ตามหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีลงบัญชไีม่ถูกต้องตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้เรียกคืนเงินสนับสนุนตามจํานวนเงินที่ลงบัญชีของพรรคการเมือง 
หรือบัญชีของสาขาพรรคการเมืองไม่ถูกต้อง  พร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายให้แก่กองทุน 

(๒) กรณีพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๖  แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้เรียกคืนเงินสนับสนุนตาม
จํานวนเงินที่ได้เบิกจ่ายจากกองทุนในปีที่มีเหตุดังกล่าวทั้งหมด  พร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายให้แก่กองทุน 

(๓) กรณีพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้นายทะเบียนเรียกคืนเงิน
สนับสนุนพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายให้แก่กองทุน  เว้นแต่ในกรณีที่พรรคการเมืองได้ดําเนินการแล้ว 
มีเหตุบกพร่องผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือมีเหตุสมควรอ่ืนใด  นายทะเบียนอาจพิจารณาการเรียกคืน
เงินสนับสนุนพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายดังกล่าวตามที่เห็นสมควรก็ได้  ทั้งนี้  การพิจารณาโทษ 
ทางปกครองให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ให้นายทะเบียนแจ้งพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ส่งคืนเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๖๓ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  ตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนที่ได้ใช้จ่าย 
ไม่ถูกต้องซ่ึงได้เบิกจ่ายจากกองทุนในปีที่มีเหตุพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายคืนให้แก่กองทุนภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๖๔ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่ใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนที่ใช้จ่ายไม่ถูกต้องซ่ึงได้เบิกจ่ายจากกองทุนในปีที่มีเหตุพร้อม
ดอกเบ้ียตามกฎหมายคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๖๕ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองมีเหตุตามข้อ  ๖๑  (๔)  และ  (๕)  ให้
นายทะเบียนมีคําส่ังให้พรรคการเมืองนั้นระงับการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  และให้พรรคการเมืองนั้นส่งคืนเงินสนับสนุนที่เหลือจากการ
ใช้จ่ายต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมกับรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปี  และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให้พรรคการเมืองที่มีเหตุตามข้อ  ๖๑  (๔)  
และ  (๕)  ไม่ส้ินสภาพหรือไม่เลิกหรือไม่ยุบพรรคการเมืองใดแล้วแต่กรณี  ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถ 
เบิกจ่ายเงินที่ได้ส่งคืนตามวรรคหนึ่งและเงินคงเหลือที่ยังมิได้เบิกจ่ายในปีนั้น  ทั้งนี้  พรรคการเมือง 
ดังกล่าวต้องดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปีและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่เคยได้รับการอนุมัติ 
และต้องอยู่ภายในปีที่ได้รับการอนุมัติด้วย   

ข้อ ๖๖ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดไม่คืนเงินเหลือจ่ายตามข้อ  ๖๑  (๖)  
ให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายให้แก่กองทุนตามที่พรรคการเมือง
รายงานไว้ตามข้อ  ๕๒  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๖๗ กรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการตามที่นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนตาม
หมวด  ๘  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินคดีแพ่ง 

ข้อ ๖๘ พรรคการเมืองใดไม่คืนเงินสนับสนุนแก่กองทุนตามหมวด  ๘  ให้หัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินคืนแก่กองทุนอย่างลูกหนี้ร่วม   

ข้อ ๖๙ พรรคการเมืองใดไม่คืนเงินสนับสนุนแก่กองทุนตามหมวด  ๘  ให้เป็นเหตุให้ถูกชะลอ
การเบิกจ่ายเงินตามหมวด  ๙ 

หมวด  ๙ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการชะลอการเบิกจ่ายเงินให้แก่พรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๗๐ เงินที่จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองมีเหตุให้ถูกชะลอการเบิกจ่ายเงินด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือปรากฏว่าพรรคการเมืองที่ถูกเรียกคืนเงิน  ตามข้อ  ๖๑  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๖)   
ไม่คืนเงินสนับสนุนแก่กองทุนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) เม่ือปรากฏว่าพรรคการเมืองอยู่ในระหว่างการพิจารณาสั่งสิ้นสภาพหรือเลิกหรือยุบ 
พรรคการเมืองของนายทะเบียนหรือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี 

(๓) เม่ือมีเหตุอ่ืนใดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
ข้อ ๗๑ การชะลอการเบิกจ่ายเงินให้แก่พรรคการเมืองใดตามข้อ  ๗๐  ให้มีผลนับแต่วันที่

คณะกรรมการกองทุนมีมติจนถึงวันที่พรรคการเมืองนั้นจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือไม่มีเหตุให้ถูกชะลอ 
การเบิกจ่ายเงิน 

การชะลอการเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินในงวดที่มีเหตุหรืองวดต่อไป
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๗๒ กรณีที่พรรคการเมืองใดที่ถูกชะลอการเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๗๐  ข้ามปีปฏิทินที่ได้รับ
การจัดสรรเงินในปีนั้น  ให้เงินที่ถูกชะลอดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

ข้อ ๗๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้  กรณีเม่ือมีเหตุอันอาจเป็นเหตุให้พรรค
การเมืองถูกชะลอการเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๗๐  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นเหตุแห่งการชะลอการเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๗๐  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เหตุดังกล่าวพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยเร็ว 

(๒) เม่ือคณะกรรมการกองทุนมีมติให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินให้แก่พรรคการเมืองใดตาม  (๑)  
แล้วให้แจ้งเหตุและวันเริ่มชะลอการเบิกจ่ายเงินให้พรรคการเมืองนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการกองทุนมีมติ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๗๔ ให้บรรดาประกาศ  คําส่ัง  มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือมติของคณะกรรมการ
กองทุน  ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  
๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะมีประกาศ  คําส่ัง  หรือมติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


