
 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง  เพื่อให้ 
พรรคการเมืองดําเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๖  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๒  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๔๒/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐  และในการประชุมคร้ังที่  ๔๖/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง  

และการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  แบบจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองและ

แบบหนังสือแจง้การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  การกําหนดแบบหลักฐานการรับบริจาคและ

หลักเกณฑ์  วิธีการในการเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๔) ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การหารายได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ
และรายได้อื่นของพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดทําและบริหารระบบฐานข้อมูลสมาชิก
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมือง 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกพรรคการเมือง 
“นายทะเบียนสมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับพรรคการเมือง 
“รายได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ”  หมายความว่า  ผลตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้า 

หรือการให้บริการที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง   

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่นํามาจําหน่ายเป็นของท่ีระลึกซึ่งมีราคาชิ้นละไม่เกินสามพันบาท  
โดยอาจมีชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองติดอยู่  เช่น  หนังสือ  สมุด  ปากกา  
แก้วนํ้า  ถ้วยกาแฟ  จานรองแก้ว  นาฬิกา  กระเป๋า  เสื้อ  เนคไท  ผ้าพันคอ  เข็มกลัด  พวงกุญแจ  ร่ม  
หมวก  ภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมือง  สายรัดข้อมือ  ธง  รวมถึงสิ่งของประเภทหรือชนิดอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   

“บริการ”  หมายความว่า  การที่พรรคการเมืองจัดให้มีการบริการใหแ้ก่สมาชิกหรือประชาชน  เช่น 
(๑) การให้บริการเพื่อรับปรึกษากฎหมาย  หรือช่วยเหลือในเร่ืองคดีความต่าง ๆ 
(๒) การให้บริการห้องสมุดของพรรคการเมืองโดยเป็นการบริการให้เช่าหนังสือ  หรือบริการ

รับพิมพ์งาน  หรือถ่ายเอกสาร   
(๓) การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน  หรือบริการ

ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 
(๔) การให้บริการเช่าสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประชุมสัมมนา  การจัดเลี้ยง  และ 

การดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ   
(๕) การให้บริการทางวิชาการ 
“บริจาค”  หมายความว่า  การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง  นอกจากค่าธรรมเนียม

และค่าบํารุงพรรคการเมือง  และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดา 
ที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง  การให้ใช้ทรัพย์สิน  การให้บริการ  หรือการให้ส่วนลด
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  และการทําให้หนี้ที่พรรคการเมือง
เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปดว้ย   

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้หรือมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ

วินิจฉัยชี้ขาด   
ในกรณีมีเหตุสมควร  คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
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หมวด  ๑ 
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจดทะเบียน 

 
 

ข้อ ๖ บุคคลซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองได้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี   
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ   
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
 (๓) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   
 (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   
 (๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   
 (๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง   
 (๗) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล   
 (๘) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด  

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 (๙) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ   
 (๑๐) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

 (๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน   
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
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ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน   

 (๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
 (๑๓) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
 (๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
 (๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

 (๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 (๑๘) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

 (๑๙) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น  
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า
หนึ่งล้านบาท  โดยผู้ ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิม 
คนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหม่ืนบาท   

ให้ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัญชีรายช่ือผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๑  และหนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามแบบ  พ.ก.  ๒   

ข้อ ๗ ก่อนย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามข้อ  ๖  
ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคนเพื่อดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  คําประกาศอุดมการณ์ 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   
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(๓) ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  กรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๓  และหนังสือแสดงเจตจํานงเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๔ 

การประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามแบบ  พ.ก.  ๕  และต้องบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมติของที่ประชุม  ให้เป็นไป 
ตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ซึ่งต้องทําโดยเปิดเผย  การมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทํามิได้ 

ข้อ ๘ ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และต้องไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อาจก่อให้เกิดความแตกแยก
ระหว่างชนในชาติ  ครอบงําหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ  และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง 
ที่จดทะเบียน  หรือที่ย่ืนขอจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นย่ีสิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ  หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ว  และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือ
คล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์  หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึง
พระมหากษัตริย์  หรือพระราชวงศ์   

ข้อ ๙ ก่อนย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
และเหรัญญิกพรรคการเมืองร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองรวบรวมเงินจากผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนตามข้อ  ๖  คนละไม่น้อยกว่า
หนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหม่ืนบาท  เพื่อเป็นทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  พร้อมทั้งให้ผู้ที่
ได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรคการเมืองออกหลักฐานการรับทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามแบบ  พ.ก.  ๖   

ข้อ ๑๐ ในการย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง  
เป็นผู้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑  และ
ให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ตามแบบ  พ.ก.  ๗   

ข้อ ๑๑ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามแบบ  พ.ก.  ๘   
เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนไปพร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึง  

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชน  และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน  

ตามแบบ  พ.ก.  ๑ 
(๒) หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๒ 
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(๓) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ  พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 

(๔) หลักฐานการชําระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน  ตามแบบ  พ.ก.  ๖ 
(๕) สําเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์แสดงจํานวนทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
(๖) ข้อบังคับ   
(๗) บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง

ความถูกต้อง   
(๘) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียน  ในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

ตามแบบ  พ.ก.  ๗/๑ 
ข้อ ๑๒ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ   
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ   
(๔) ครอบงําหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตามรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๑๓ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง   
(๒) ภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง   
(๓) คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง   
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร   
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมืองและตําแหน่งต่าง ๆ  ในพรรคการเมือง   
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง  การดํารงตําแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และหน้าที่และอํานาจของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   

(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง  และของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง   
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  การรับเข้าเป็นสมาชิก  และการพ้นจาก 

การเป็นสมาชิก   
(๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง  และ 

ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก   
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(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  โดยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรม  
ที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑๒) หลักเกณ ฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิก เพื่ อส่ งเข้ าสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมือง
เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ   
ซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง   

(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิก  
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง   

(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย  และให้สมาชิกตรวจสอบได้
โดยสะดวก   

(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง  และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองซึ่งต้อง
เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท   

(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม  (๖)  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๖)   

ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง   
การกําหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิก  กระทําการอันเป็น 

การควบคุม  ครอบงํา  หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ขาดความอิสระ  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระทํามิได้   

พรรคการเมืองอาจกําหนดให้เรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพ 
ตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท    

เพื่ อ เป็นการอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองผ่านธนาคาร   
ให้สํานักงานจัดให้มีการประชุมร่วมกันของผู้แทนพรรคการเมือง  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการในการดําเนินการ  แล้วแจ้งให้
พรรคการเมืองและธนาคารทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป   

ข้อ ๑๔ หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี  
และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดในข้อบังคับ  แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี   
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ข้อ ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐาน 
ที่ย่ืนพร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  
และข้อ  ๑๔  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  
และให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา   

หากนายทะเบียนเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ
จดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น   
เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนรายงาน
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนแจ้งมติ  
ของคณะกรรมการให้ผู้ย่ืนคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ   

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับที่ ได้ ย่ืนไม่เป็นไปตามข้อ   ๑๒   และข้อ   ๑๓   
ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น  และให้แจ้งมติของ
คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  
ในการนี้  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  หากไม่มีการแก้ไขหรือ 
ยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านมติ
ของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ   

ส่วนที่  ๒ 
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ก่อน 

 
 

ข้อ ๑๖ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  จํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน  
จะย่ืนคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน  แล้วดําเนินการรวบรวม 
ผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบจํานวนตามข้อ  ๖  ก็ได้  แต่ต้องย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามข้อ  ๑๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง  ถ้ามิได้ย่ืนคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คําขอน้ันเป็นอันสิ้นผล   

ให้ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงกรอกรายละเอียดในบัญชีรายช่ือ   
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๑/๑  และหนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้แจ้ง
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๒/๑   
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ข้อ ๑๗ ให้ผู้เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  พ.ก.  ๘/๑  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  และให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  
ตามแบบ  พ.ก.  ๗/๑   

ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองที่แจ้งตามวรรคหน่ึง  ต้องไม่มีลักษณะ 
ตามข้อ  ๘   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองพร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ที่ย่ืนพร้อมกับคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วน  ตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  
ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้ผู้ย่ืนคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๗/๒ 

ข้อ ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไป   
ตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่นายทะเบียนกําหนดหรือที่ขยายเวลาให้  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ให้คําขอน้ันเป็นอันสิ้นผล   

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล   
มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง   

พรรคการเมืองต้องไม่ดําเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน   
ข้อ ๒๑ ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   

(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน   

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   
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(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง  และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  เพื่อประโยชน์สุข
ของประเทศชาติและประชาชน   

(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  ทั้งนี้  
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  จัดทํา
แผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายใน 
เดือนเมษายนของทุกปี  และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ข้อ ๒๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน  พรรคการเมืองต้องดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการให้มีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคนและต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มี 
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน   

(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เร่ือง  บัญชีรายช่ือภาคและจังหวัด  อย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา  โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขา  
ต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป 

ข้อ ๒๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง   
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
อย่างน้อย  ดังนี้   

(๑) การส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ถ้ามี) 
(๒) การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(๓) สมาชิก   
(๔) สาขาพรรคการเมือง  (ถ้ามี) 
(๕) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  (ถ้ามี) 
(๖) การประชุมใหญ่พรรคการเมือง   
(๗) การเปล่ียนแปลงนโยบายพรรคการเมือง  ข้อบังคับ  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
กรรมการสาขาพรรคการเมือง  และที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  (ถ้ามี) 

(๘) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ถ้ามี) 
(๙) สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพื่ออํานวยความสะดวกแก่  
พรรคการเมืองและประชาชนโดยมีข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพรรคการเมือง   
(๒) ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทน 

พรรคการเมืองประจําจังหวัด 
(๓) ข้อมูลการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี   
(๔) ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง 
(๕) ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี 
(๖) ข้อมูลสมาชิก 
ข้อ ๒๕ การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  ให้สํานักงานนําเข้าข้อมูล  ตามข้อ  ๒๔  

(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และให้พรรคการเมืองนําเข้าข้อมูลตามข้อ  ๒๔  (๖)  โดยผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ซึ่งสํานักงานจะต้องอํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบกับพรรคการเมือง 

ข้อ ๒๖ ให้สํ านักงานเปิดเผยข้อมูล   ตามข้อ   ๒๔   (๑ )  (๒ )  (๓ )  (๔ )  และ   (๕ )   
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ข้อ ๒๗ ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  
ตามข้อ  ๒๔  (๖) ได้ด้วยตนเอง 

ข้อ ๒๘ การขอหลักฐานการรับรองการเป็นสมาชิกจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลโดยทั่วไปจะกระทําได้
เฉพาะการขอตรวจสอบของตนเองเท่านั้น  ให้ผู้ขอกรอกแบบตามที่สํานักงานกําหนด  พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอตรวจสอบ  โดยย่ืนคําขอพร้อมหลักฐานเอกสารต่อนายทะเบียนหรือ 
ผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย 

(๒) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรภายนอกจะต้องมีหนังสือขอตรวจสอบการเป็นสมาชิกถึงนายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียน
มอบหมาย 

(๓) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลจากส่วนงานภายใน
สํานักงาน  ให้ผู้อํานวยการสํานักหรือเทียบเท่า  เป็นผู้ลงนามในคําขอตรวจสอบ  สําหรับคณะกรรมการ  
คณะทํางาน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการ  หัวหน้าคณะทํางาน  
หรืออนุกรรมการนั้น ๆ  เป็นผู้ลงนามในคําขอตรวจสอบ 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๙ ให้สํานักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล   
พรรคการเมืองในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ  ได้แก่  การกําหนดชื่อและรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งาน  และกําหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งานให้ชัดเจน 

(๒) การจัดให้มีการสํารองข้อมูลระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทําแผน  
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(๓) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
หมวด  ๔ 

การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง 
 

 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน  ทรัพย์สิน  และ
ประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริง   

ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  จัดให้มีบัญชีรับและ
จ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย  โดยบันทึกบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น  และสรุปรายงานให้พรรคการเมืองทราบเป็น
ประจําทุกสิ้นเดือน  และปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด 

ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  จัดให้มีการทําบัญชีรายชื่อ
พร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัด  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัด 
ที่ตนเป็นตัวแทน  ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง   
การเปล่ียนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  และปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานสาขาพรรคหรือ 
ที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   

ข้อ ๓๑ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน  โดยต้องจัดทําภายในระยะเวลา  ดังนี้   

(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย  และบัญชี  
แสดงรายรับจากการบริจาค  ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น 

(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
รายได้ของพรรคการเมือง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง 
และการหารายได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ 

 
 

ข้อ ๓๒ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรมาแบ่งปันกันในทางธุรกิจ  
โดยราคาหรือค่าตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องคํานึงถึงราคาตามปกติในท้องที่นั้น   

ข้อ ๓๓ สถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  ได้แก่  ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง   
ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรคการเมือง  บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน  บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่
ประจําปีของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

ข้อ ๓๔ เม่ือพรรคการเมืองดําเนินการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง  
จัดทําทะเบียนสินค้าหรือบริการ  ซึ่งประกอบด้วย  รายการ  จํานวนเงิน  หรือมูลค่าของสินค้าหรือ 
อัตราค่าบริการแต่ละประเภทให้ครบถ้วนและถูกต้อง   

ข้อ ๓๕ เม่ือพรรคการเมืองดําเนินการจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
ตามแบบ  พ.ก.  ๙  ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ   

เม่ือพรรคการเมืองได้รับเงินค่าธรรมเนียม  และค่าบํารุงพรรคการเมือง  ให้ออกใบเสร็จรับเงิน  
ตามแบบ  พ.ก.  ๙   

ข้อ ๓๖ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการ  ให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ  และ
ให้แสดงในงบการเงินประจําปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด   

ข้อ ๓๗ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่กระทําในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุ   
ของสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก  
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  และต้องไม่กระทําในช่วงที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้ง 
อันเนื่องมาจากเหตุอื่น  นอกจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร   

ส่วนที่  ๒ 
การจัดกิจกรรมระดมทุน 

 
 

ข้อ ๓๘ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระทําโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน   



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๓๙ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน  ได้แก่  ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง  ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรคการเมือง  บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  
สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร   

ข้อ ๔๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน  และจํานวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน  
และให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนทราบด้วย   

ข้อ ๔๑ เม่ือพรรคการเมืองดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงิน  ตามแบบ  
พ.ก.  ๙  ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน   

ข้อ ๔๒ การจัดกิจกรรมระดมทุนให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด   

ข้อ ๔๓ การจัดกิจกรรมระดมทุนต้องไม่กระทําในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก 
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรและต้องไม่กระทําในช่วงที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้ง 
อันเนื่องมาจากเหตุอื่น  นอกจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร   

ส่วนที่  ๓ 
การรับบริจาคของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์
โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่   
วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว 

ข้อ ๔๕ กรณีรับบริจาคเป็นเงินสดให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง   
นําเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามข้อ  ๔๔  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค  หากการรับบริจาค
เป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน  จึงถือได้ว่าเป็นการบริจาคแก่พรรคการเมือง   

ข้อ ๔๖ เม่ือมีการบริจาคให้ผู้รับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาค  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๐   
ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาคและให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค   

ถ้าหากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมิอาจนําส่งแก่พรรคการเมืองได้  ให้ผู้ รับบริจาคแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นให้พรรคการเมืองทราบ   



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๔๗ เม่ือพรรคการเมืองได้รับหลักฐานตามข้อ  ๔๖  ให้ออกใบเสร็จรับเงิน  ตามแบบ  
พ.ก.  ๑๑  หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๒  ภายในวันที่
ที่ได้รับบริจาคแล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ออกหลักฐานนั้น   

ข้อ ๔๘ ให้พรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของ
พรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดรายการ  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้   

(๑) ชื่อ  ที่อยู่ของพรรคการเมือง 
(๒) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้บริจาค 
(๓) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และตําแหน่งผู้รับบริจาค 
(๔) วัน  เดือน  ปีที่รับบริจาค 
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค 
(๖) จํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
(๗) เอกสารอ้างอิง 
(๘) ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง 
ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายช่ือผู้บริจาค  จํานวนเงิน  รายการทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาคที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าพันบาท  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  และแบบ  พ.ก.  ๑๓/๑  
แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพื่อให้ประชาชนทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือน   
แลว้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ   

การตีราคาทรัพย์สิน  หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อื่นใดที่ ได้ รับบริจาคให้ คํานวณ   
ราคาทรัพย์สิน  อัตราค่าเช่า  ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น   

ข้อ ๕๐ บุคคลใดจะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่า  
เกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้  และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล  การบริจาคเงิน  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท  
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว   

พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหน่ึงมิได้   
ข้อ ๕๑ ภายใต้ บังคับมาตรา  ๖๕   และมาตรา  ๖๗   แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๖๐  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหม่ืนบาทต่อวัน  โดยผู้บริจาคประสงค์ 
จะบริจาคเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคการเมือง
หรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นต้องจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบ  พ.ก.  ๑๐  



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง  แล้วให้
หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค   

ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจนําส่งพรรคการเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้   
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึกข้อมูลของส่ิงนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น   

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดสงสัยว่าเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับบริจาค
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
หรือของพรรคการเมืองหรือเป็นสิ่ งของสดเสียได้หรือไม่  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการวินิจฉัย   
ซึ่งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง   

ข้อ ๕๒ เม่ือนายทะเบียนได้รับประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคตามข้อ  ๔๙  ให้ดําเนินการ
เปิดเผยรายช่ือผู้บริจาคโดยปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงาน  และเผยแพร่ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให้ประชาชนทราบและนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจําทุกเดือน 

หมวด  ๖ 
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๕๓ พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองทุกประเภท  เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  โดยประกาศ
หรือเผยแพร่ผ่านในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๔  หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก  หรือปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่ทําการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   

หมวด  ๗ 
การยุบพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๕๔ เม่ือคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใด 
อย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้  ให้ย่ืนศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น   

(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ   

(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

(๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนด   
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการ  

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

ข้อ ๕๕ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทําการตามข้อ  ๕๔  ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยให้นํา
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

ในการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามข้อ  ๕๔  คณะกรรมการจะยื่นคําร้องเอง  หรือ 
จะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ย่ืนคําร้องและดําเนินคดีแทนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดี  
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือดําเนินการในชั้น 
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้   

ในกรณีที่เห็นสมควร  ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทําใดไว้เป็นการชั่วคราว  
ตามคําร้องขอของคณะกรรมการ  นายทะเบียน  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณีก็ได้   

ข้อ ๕๖ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว  ให้นายทะเบียนประกาศ
คําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมาย  
ของพรรคการเมืองซ้ํา  หรือพ้องกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น   

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก  ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ   

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  
รวมท้ังเอกสารเก่ียวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ  
และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากนายทะเบียน  ถ้าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ   



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จแต่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ  
หรือยุบมิได้   

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง  หรือจําหน่ายทรัพย์สิน  
ของพรรคการเมืองเพื่อนําเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงิน
หรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  ให้คณะกรรมการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อ 
การพัฒนาพรรคการเมือง  ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ   

ในการชําระบัญชีเม่ือได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้โอนให้แก่
องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  ถ้าในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้  ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็น
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   

ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน   
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัด  มาใช้บังคับแก่การชําระบัญชีของพรรคการเมือง 
ด้วยโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๘ ให้ฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงานได้จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แบบ พ.ก. ๑ บัญชีรายช่ือผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๑/๑  บัญชีรายช่ือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๒ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๒/๑ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๓ บัญชีรายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๔ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๕  บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๖ หลักฐานการรบัทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๗  ใบรับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๗/๑ ใบรับค าขอแจง้การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๗/๒ หนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๘ ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๘/๑ ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๙  ใบเสร็จรับเงิน 
แบบ พ.ก. ๑๐ บันทึกการรับบริจาค 
แบบ พ.ก. ๑๑   ใบเสร็จรับเงิน (เงินบริจาค)  

 แบบ พ.ก. ๑๒ ใบรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด 
แบบ พ.ก. ๑๓ ประกาศบัญชีรายช่ือผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา 
แบบ พ.ก. ๑๓/๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล 

............................................................ 
 

 
 



 (แบบ พ.ก. ๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อพรรค............................................................
 ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

ชื่อพรรค...................................................

บัญชรีายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมอืง

   (..........................................................)

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ลงชื่อ...............................................................



 (แบบ พ.ก. ๑/๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   ชื่อพรรค............................................................
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง

ชื่อพรรค........................................................................

บัญชรีายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมอืง

(..........................................................)

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ลงชื่อ...............................................................



(แบบ พ.ก. ๒)  
             

หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
                     ช่ือพรรค................................................................. 

เขียนที่……………………………….………………… 
วันที่...…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

 
๑. ข้าพเจ้า ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สญัชาติไทยโดยการเกิด 
     สญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ตําบล/แขวง........................................................  

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร......................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ................................................................................................................................................... 
๖. บิดา  ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมชีีวิตอยู่ อายุ...........ปี          ตาย 

๙. บุตร  จํานวน...................คน 
  ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
 

 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังน้ี 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
๑๑. ขอแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ)....................................................เจ้าของประวัติ 
                 (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 
รูปถ่าย ๑ น้ิว 



(แบบ พ.ก. ๒/๑)  
             

หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
                       ช่ือพรรค............................................................... 

เขียนที่……………………………….………………… 
วันที่...…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

 
๑. ข้าพเจ้า ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สญัชาติไทยโดยการเกิด 
     สญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ตําบล/แขวง........................................................  

อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร......................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ................................................................................................................................................... 
๖. บิดา  ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมชีีวิตอยู่ อายุ...........ปี          ตาย 

๙. บุตร  จํานวน...................คน 
  ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ช่ือ......................................................ช่ือสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังน้ี 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
๑๑. ขอแสดงเจตจํานงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

            (ลงช่ือ)....................................................ผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
                     (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 
รูปถ่าย ๑ น้ิว 



 (แบบ พ.ก. ๓)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   ชื่อพรรค............................................................
   ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

ชื่อพรรค...................................................
บัญชรีายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมอืง

(..........................................................)

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ลงชื่อ...............................................................



(แบบ พ.ก. ๔)  
             

หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
ช่ือพรรค....................................................................... 

เขียนที่……………………………….………………… 
วันที่...…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

 
๑. ข้าพเจ้า ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สญัชาติไทยโดยการเกิด 
     สญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ตําบล/แขวง........................................................  

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร......................................... 

๕. อาชีพ ................................................................................................................................................... 
๖. บิดา  ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ช่ือ......................................................ช่ือสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมชีีวิตอยู่ อายุ...........ปี          ตาย 

 
 
 
 
 



๒ 
 

๙. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังน้ี 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
๑๐. ขอแสดงเจตจํานงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ช่ือพรรค................................................................. 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ)....................................................เจ้าของประวัติ 
                 (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 
รูปถ่าย ๑ น้ิว 



 (แบบ พ.ก. ๕)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อพรรค...................................................

บัญชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุจัดตั้งพรรคการเมอืง

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ลงชื่อ...............................................................ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง         ลงชื่อ...............................................................เลขานุการในทีป่ระชุม



                    เล่มที ่……...........……… 

                เลขที ่……...........………   

 
หลักฐานการรับทุนประเดมิของผู้ร่วมกันจัดตัง้พรรคการเมือง 

ชื่อพรรค………………………………………………………….. 
 

วันที่......…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 
 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).........................................................................………………………..………… 

ได้รับเงินจาก..............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน …..................…………………… 

จ านวนเงินทุนประเดิม….…………...…..….บาท (ตัวอักษร…………………..…………………………………………..…………………..) 

                  เงินสด/เงินโอนธนาคาร........................................................... วันที่......................................   

  ต๋ัวเงิน    

 เช็คธนาคาร ............................... เลขท่ีเช็ค..........................................ลงวันที่....... ........................... 

 อ่ืนๆ ................................................................................................... ............................................... 

 
 
(ลงชื่อ)……………………………………… 

  (......................................................) 

                                                                          ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรคการเมือง 

 

 

 

 

(แบบ พ.ก. ๖) 
 



                              (แบบ พ.ก. ๗) 
 
 

ที่............/.................  

ใบรับค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง  
 
 
 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................. ...

ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค.............................................................ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเอกสารและ

หลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว  

 ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 
 

 
     (.......................................................)  

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 



                                    (แบบ พ.ก. ๗/๑) 
 
 
 

ที่............/.................  

ใบรับค ำขอแจ้งกำรเตรยีมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
 
 
 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................................................................... ............... 

ได้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว  

  ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 
 

 

     (.......................................................)  

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 



                              (แบบ พ.ก. ๗/๒) 
 
 
 
 

 ที่............/................. 

หนังสือรับแจ้งการเตรยีมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................................................................................  
ได้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค..........................................................ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานการรับแจ้งการเตรียม 
การจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีชื ่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองท้ายหนังสือฉบับนี้  
และหนังสือฉบับนีใ้ช้ได้หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ 

 ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

 

 

     (.......................................................)  

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 



(แบบ พ.ก. ๘) 
 

คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  เมื่อวันที่……………..…..เดือน…………………………....……………พ.ศ. .... ผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 
จํานวน……………..…คน ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด โดยมีสาระสําคัญในการประชุมจัดต้ังพรรคการเมือง ดังต่อไปน้ี  

  ๑. ช่ือพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ช่ือภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ช่ือย่อ………………. 
 ๑.๒ ช่ือภาษาอังกฤษ……………..…….…………………………………...……ช่ือย่อ………………. 

  ๒. ภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ น้ิว จํานวน  .......... ภาพ 

  ๓. ที่ต้ังสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง ต้ังอยู่บ้านเลขที่………..……………………………...…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน…………………………………หมูท่ี่…………ตําบล/แขวง………………………………
อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………..
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสาร.......................................... 
พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทําการพรรคการเมืองซึ่งต้ังอยู่ในราชอาณาจักร
ของ…….…………………………………………….….......................เจ้าของกรรมสทิธ์ิ ฉบับลงวันที่……………………………… 

  ๔. บัญชีรายช่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๓) และหนังสือแสดงเจตจํานง 
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๔) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
ที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง 

  ๕. ในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ บัญชีรายช่ือผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑)  
๕.๒ หนังสือแสดงเจตจํานงเป็นผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒) พร้อมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง 
๕.๓ บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจัดต้ังพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๕) 
๕.๔ หลักฐานการชําระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคน (แบบ พ.ก. ๖) 

พร้อมสําเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือสําเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของธนาคาร  
 
 
 
 
 
 



  ๒ 
๕.๕ ข้อบังคับพรรคการเมือง 
๕.๖ บันทึกการประชุมจัดต้ังพรรคการเมือง 
๕.๗ หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง (กรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดต้ัง

พรรคการเมือง) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองต่อไป 
 
    (ลงช่ือ)………………………………………………………. 
                              (………….………………………………..…….….) 
                                ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค……………………………………… 
 

 

หมายเหตุ :  ผู้ใดย่ืนเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่บาท 
หรือทั้ งจํ าทั้ งปรับ  และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิท ธิเลือก ต้ังผู้ น้ั นมี กําหนดห้ าปี  ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 
 



(แบบ พ.ก. ๘/๑) 
 

ค ำขอแจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที…่…………………………….………………… 
วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรค.......................................................................... 
จ านวน..............คน ได้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ชื่อและชื่อย่อพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ชื่อภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ชื่อย่อ………………. 
 ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ……………..…….…….……………………………...……ชื่อย่อ……….………  
  ๒. ในการยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง ซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน  ...... ภาพ 
๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑/๑)  
๒.๓ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒/๑) 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป 

 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………………..………. 

                                                   (………………………………………………….….) 

               ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค..............................................                                           
                                                                       



 
 

         
 

 
            เล่มที่ ……….....…… 
            เลขที่ …….....………   
  

ใบเสร็จรบัเงิน 
 

วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 
      พรรค………….………………………….………… ได้รับเงินจาก...................................................................
เลขประจําตัวประชาชน...…......................................….………… ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ……..…......……..........…… 
ตรอก/ซอย…….……………..….…………… ถนน…………....………..…….. หมู่ที่…....…. ตําบล/แขวง…………...............…..…… 
อําเภอ/เขต……………………………………………... จังหวัด…………...………..................... รหัสไปรษณีย์.....…....……….…......
เป็นรายได้        ค่าธรรมเนียม    
                    ค่าบํารุงพรรคการเมือง         รายปี      ตลอดชีพ  
 ค่าจําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
                     ค่าจัดกิจกรรมระดมทุน 
 อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
จํานวนเงิน….…………….………..….บาท (ตัวอักษร……………………………………………………………………………………………..) 
โดยรับเป็น        เงินสด/เงินโอนธนาคาร.................................................. วันที่.................................   
  ต๋ัวเงิน เลขที่............................................... ลงวันที่.................................... 
   เช็คธนาคาร ............................... เลขที่เช็ค.................................... ลงวันที่.................................... 
   อ่ืนๆ ............................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ)………………………………………ผู้รับเงิน 

                                  (……………………………………….) 
 ตําแหน่ง ………………………………………. 

(แบบ พ.ก. ๙) 

ภาพเคร่ืองหมายพรรค 
ชื่อพรรค ……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………. 



 
 
 

บันทึกการรับบริจาค 
 เขียนที่ ……………….........................…………………  

        วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) …………………………………………………………………..………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน………………………...………….........…วนั เดือน ปี เกิด………..........…...……อายุ…….......…ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่…..อาคาร…………………….......ตรอก/ซอย……………………………………
ถนน……………………………ต าบล/แขวง………....…..........................อ าเภอ/เขต……………...............................……
จังหวัด…….………………………………รหัสไปรษณีย์………....................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่   หัวหน้าพรรคการเมือง   กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
  กรรมการสาขาพรรคการเมือง   ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  สมาชิกพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับบริจาคเป็น   เงิน   ทรัพย์สิน   ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ…………………………………………..………………………………………………….......………………....... 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……..…………………………………………………….......………………...... 
เลขประจ าตัวประชาชน……………………...………………………..หรือทะเบียนเลขท่ี……………………………………………. 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร…………………………………………… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที.่.…...… 
อาคาร…………………………………………… ตรอก/ซอย……………………......………………ถนน………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………..……อ าเภอ/เขต…………………......……จังหวัด...…………......……รหัสไปรษณีย…์…………
หมายเลขโทรศัพท์…………………......……ดังรายการต่อไปนี้  
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

    
    
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)   

ลงชื่อ……………………......……………ผู้บริจาค ลงชื่อ……………………......……………ผู้รับบรจิาค 
 (……………………......……………)   (……………………......……………) 

ลงชื่อ……………………......……………พยาน ลงชื่อ……………………......……………พยาน 
 (……………………......……………)   (……………………......……………) 
 

(แบบ พ.ก. ๑๐) 
 ภาพเครื่องหมายพรรค 

ช่ือพรรค ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมายเหต:ุ ผูร้ับบริจาคตอ้งจัดส่งบนัทึกการรบับริจาคและเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด ใหแ้กพ่รรคการเมืองภายในสามวนันบัแต่วนัที่ได้รบับริจาค 
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ใบเสร็จรับเงิน 
(เงินบริจาค) 

 เล่มที…่…….....… 

 เลขที…่…….....… 

            วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 

 พรรคการเมือง……………………………………………………………………………………………………….........…  
ได้รับบริจาคจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……………………………………………………………......…  
เลขประจ าตัวประชาชน…………………………….........……………หรือทะเบียนเลขท่ี………………………………………..... 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร………………………….……….ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที.่.......... 
อาคาร……………….........……….....……ตรอก/ซอย……….....……….........……………ถนน……………….........…..…………  
ต าบล/แขวง……………….........……………อ าเภอ/เขต……………….........……………จังหวัด……………….........…………… 
รหัสไปรษณีย…์…………….........……………หมายเลขโทรศัพท์………………................................................……………   
โดยรับเป็น  เงินสด  ต๋ัวเงิน  เช็ค เป็นเงินจ านวน……………….........…..............................…………บาท 
(ตัวอักษร) (……………….........…………………………….........…………………………….........…………………………….........)  
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

 
 
ลงชื่อ……………….........……………หัวหน้าพรรค ลงชื่อ……………….........……………เหรัญญิกพรรค 
 (……………….........……………)  (……………….........……………) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: พรรคการเมืองออกใบเสร็จรบัเงินภายในวันที่ได้รับบริจาค และจัดสง่ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ช่ือพรรค ……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………. 

 

(แบบ พ.ก. ๑๑) 
 



 

 
 
 
 

ใบรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด 
 เล่มที…่…….....… 

 เลขที…่…….....… 

            วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 

 พรรคการเมือง……………………………………………………………………………………………………….........…  
ได้รับบริจาคจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……………………………………………………………......…  
เลขประจ าตัวประชาชน…………………………….........……………หรือทะเบียนเลขท่ี………………………………………..... 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร………………………….……….ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที.่.......... 
อาคาร……………….........……….....……ตรอก/ซอย……….....……….........……………ถนน……………….........…..…………  
ต าบล/แขวง……………….........……………อ าเภอ/เขต……………….........……………จังหวัด……………….........…………… 

รหัสไปรษณีย…์…………….........……………หมายเลขโทรศัพท์………………................................................……………   
โดยรับเป็น    ทรพัย์สิน (ระบุประเภท) ………........................................................................................……… 
  มูลค่า………....................………บาท (ตัวอักษร) ……….......................................................……… 
   ประโยชน์อื่นใด (ระบุประเภท) …............................................................................................. 
  มูลค่า………....................………บาท (ตัวอักษร) ……….......................................................……… 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น….............................บาท (ตัวอักษร) (….....................................................................................)  
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

 
 
ลงชื่อ…............................................หัวหน้าพรรค ลงชื่อ…............................................เหรัญญิกพรรค 
 (…............................................) (…............................................) 
 
 
 
 

ภาพเครื่องหมายพรรค 
ช่ือพรรค ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………………………….. 

 

(แบบ พ.ก. ๑๒) 
 

หมายเหตุ: พรรคการเมืองออกใบรับบริจาคทรัพย์สินฯ ภายในวันท่ีได้รับบรจิาค และจัดส่งใบรับบริจาคทรัพย์สินฯ ให้แกผู่้บริจาคภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับบริจาค 
 



ประกาศพรรค …………………………………………………………. 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา 

ระหว่างวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... ถึงวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... 
 

ว/ด/ป  
รับบริจาค 

ชื่อ-สกลุ 
และเลขประจ าตัวประชาชน 

อาชีพ สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/หมายเลขโทรศัพท์ 
รายการที่บริจาค 

เงิน ทรัพย์สิน 

......................... ๑. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 

.................... .................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

...................... ....................... 

......................... ๒. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 

.................... .................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

...................... ....................... 

......................... ๓. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 

.................... .................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

...................... ....................... 

......................... ๔. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 

.................... .................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

...................... ....................... 

......................... ๕. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 

.................... .................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

...................... ....................... 

รวม (..............................................................................................................................) ............................................... 

 ประกาศ ณ วันที่ .............. เดอืน ........................................ พ.ศ. .... 
  (ลงชื่อ) ................................................................ 
  หัวหน้าพรรค ...................................................... 
   

(แบบ พ.ก. ๑๓) 

หมายเหตุ  ๑. ระหวา่งวันท่ี หมายถึง ห้วงเวลาในรอบเดือนที่รับบริจาค 
 ๒. รายงานนายทะเบียนฯ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศฯ 
  



ประกาศพรรค …………………………………………………………. 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล 

ระหว่างวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... ถึงวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... 

 ประกาศ ณ วันที่ .............. เดอืน ........................................ พ.ศ. .... 
  (ลงชื่อ) ................................................................ 
  หัวหน้าพรรค ...................................................... 

ว/ด/ป  
รับบริจาค 

ชื่อนิติบุคคล 
และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

ทะเบียนเลขที ่

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/หมายเลขโทรศัพท์ 

รายการที่บริจาค 

เงิน ทรัพย์สิน สัญชาติ
ไทย 

ต่างด้าว 

......................... ๑. ......................................................................... 
 

.................... .............. .............. ........................................................................ 
........................................................................ 
โทร. ............................................................... 

...................... ....................... 

......................... ๒. ......................................................................... 
 

.................... .............. .............. ........................................................................ 
........................................................................ 
โทร. ............................................................... 

...................... ....................... 

......................... ๓. ......................................................................... 
 

.................... .............. .............. ........................................................................ 
........................................................................ 
โทร. ............................................................... 

...................... ....................... 

......................... ๔. ......................................................................... 
 

.................... .............. .............. ........................................................................ 
........................................................................ 
โทร. ............................................................... 

...................... ....................... 

......................... ๕. ......................................................................... 
 

.................... .............. .............. ........................................................................ 
........................................................................ 
โทร. ............................................................... 

...................... ....................... 

รวม (..............................................................................................................................) ............................................... 

(แบบ พ.ก. ๑๓/๑) 

หมายเหตุ  ๑. ระหวา่งวันท่ี หมายถึง ห้วงเวลาในรอบเดือนที่รับบริจาค 
 ๒. รายงานนายทะเบียนฯ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศฯ 
  


