
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  6๙  มาตรา  78  มาตรา  8๐  มาตรา  8๒  
มาตรา  8๓  มาตรา  8๔  และมาตรา  8๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  46/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“ประธานกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“กรรมการกองทุน”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้  กรณีจําเป็นที่ไม่อาจ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเป็นกรณีไป 
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หมวด  ๑ 
การจัดตั้งและลักษณะกิจการกองทุน 
 

 

ข้อ ๖ ให้มีกองทุนในสํานักงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย 
ในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  
และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างแท้จริง  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของ 
พรรคการเมืองให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดําเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนด   

ข้อ ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา  147  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
(๕) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนื่องจาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๖) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
(๗) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  95  และมาตรา  125  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๘) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้  แต่กองทุนจะรับมอบเงิน  ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มิได้ 

(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
เงินตาม  (๓)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดีกรมสรรพากร

แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”  ประกอบด้วย   

(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการ เป็นกรรมการ  
 การเลือกตั้งมอบหมายหนึ่งคน  
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๖) นายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่ ไม่มีกรรมการกองทุนครบองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง   

ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่มีอยู่  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังนี้ 
(๑) จัดสรรเงินกองทุนตามข้อ  16 
(๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนการดําเนินงานของกองทุนและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

พรรคการเมือง 
(๓) บริหาร  กํากับ  ควบคุมดูแลกองทุน  และติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  

รวมถึงการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 
(๔) กําหนดโครงสร้างเก่ียวกับการบริหารงานและบุคลากรของกองทุนเพื่อรองรับการดําเนินงาน

ด้านต่าง ๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
(๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและกิจกรรมของกองทุน  และการพัฒนา   

พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
(6) นําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผลตามข้อ  18   
(7) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(8) แต่งตั้งบุคคล  คณะทํางาน  หรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณา  เสนอความเห็น  และ

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในเร่ืองที่มอบหมาย 
(๙) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุน 

(๑0) ออกประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือมติเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๑1) ดําเนินงานอื่นใดที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
(๑2) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
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ให้บุคคล  คณะทํางาน  หรือคณะอนุกรรมการตาม  (8)  ได้รับค่าเบ้ียประชุมตามอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด   

ข้อ ๑๐ กรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ  8  (5)  ให้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร   
มีความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์ทับซ้อนกับสํานักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม  
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่หลากหลายอันจะยังประโยชน์แก่
การบริหารจัดการกองทุน  และต้องมีความซื่อสัตย์  สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
สี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  กรณีที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการแต่งตั้งภายในหกสิบวัน 
ก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง   

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๐  ให้กรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พน้จากตําแหน่ง  เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลต้องคําพิพากษาให้จําคุก  เว้นแต่ได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือ

ความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง   
ในกรณีที่กรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงเพราะเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการ

แต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง  ตามวิธีการในข้อ  10   
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการ

กองทุนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม 
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ประธานกรรมการกองทุนเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุม
ให้กรรมการกองทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการกองทุน  กรรมการกองทุน  และผู้ช่วยเลขานุการ  ได้รับค่าเบ้ียประชุม
เป็นรายคร้ัง  ตามอัตราค่าเบ้ียประชุมท้ายระเบียบนี้   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
การบริหารจัดการกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนกําหนดโครงสร้างและมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารและ 
การควบคุมดูแลกองทุน  เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชน์ในการบริหาร  และการควบคุมดูแลกองทุน  คณะกรรมการกองทุนจะกําหนดให้
มีบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติของ
ตําแหน่ง  อํานาจหน้าที่  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน   
สิทธิประโยชน์  สวัสดิการต่าง ๆ  เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลิกจ้าง  
และการอื่นใดที่จําเป็นก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงความจําเป็น  ความมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่า 
ในการบริหารด้วย   

ข้อ ๑5 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี   
และประมาณการกระแสเงินสด  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกํากับดูแล  การบริหาร  และการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานของกองทุน   

ข้อ ๑๖ การใช้จ่ายเงินกองทุนตามแผนการดาํเนินงานตามข้อ  15  ให้ใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(2) การบริหารกองทุน 
(3) การดําเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสํานักงาน 
(4) เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 
(5) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และสถาบันอื่นของ

สํานักงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง   
(6) การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(8) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 

ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างแท้จริง   



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(9) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของพรรคการเมืองให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล  ค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และ

ค่าเช่าที่พักของพยาน  ผู้เชี่ยวชาญ  ล่าม  และเจ้าพนักงานศาล  ค่าทนายความ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  
ตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  บรรดาที่กฎหมายบังคับให้ชําระ  ในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย
ในการจัดการเลือกตั้งใหม่  คดีแพ่งเรียกคืนเงินสนับสนุน  คดีอาญา  และคดีปกครอง  โดยให้นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดีได้รับค่าตอบแทนเป็นรายคดี  คดีละไม่เกินห้าพันบาทเมื่อคดีถึงที่สุด 

สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว  และพนักงานของ
สํานักงาน  ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายคดี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

(๑๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

(๑๒) จัดสรรเพื่อการอื่นตามที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ไว้ 
(๑๓) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง  ตามมาตรา  ๘๖  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๑๔) การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๑๗ การรับเงิน  การใช้จ่ายเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการบริหารเงิน  

และทรัพย์สินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน   

ข้อ ๑๘ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ  ๗  ให้คณะกรรมการกองทุนนําไปจัดหา 
ดอกผลได้  โดยการฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือซื้อพันธบัตรของรัฐบาล  หรือดําเนินการอื่นใดที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

หมวด  ๔ 
การอุดหนุนพรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีเงินได้ 

แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี 
 

 

ข้อ ๑๙ เม่ือกรมสรรพากรได้จัดทํารายชื่อพร้อมจํานวนเงินของพรรคการเมืองที่ได้ รับ 
การอุดหนุนจากการแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีตามมาตรา  ๖9  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส่งให้นายทะเบียนและ
โอนเงินดังกล่าวให้กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปี  เพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุน 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้กองทุนนําวงเงินอุดหนุนดังกล่าวของพรรคการเมืองตามรายชื่อพรรคการเมืองและจํานวนเงิน 
ที่กรมสรรพากรส่งให้นายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองที่ ยัง 
ดําเนินกิจการอยู่ตามข้อ  ๒4 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี   
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์หลัก  เป้าหมายของผลการดําเนินงาน  และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จการดําเนินงาน  เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกองทุน  และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานของกองทุน 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบประมาณรายจ่ายของกองทุนประจําปีให้เป็นไป 
ตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  และกําหนดวงเงินของ
กองทุนที่จะใช้จ่ายตามข้อ  ๒๓  และกําหนดวงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตามข้อ  2๔  เสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพจิารณาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกองทุนประจําปีต่อไป 

ข้อ ๒๒ ในกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี  ให้คณะกรรมการ
กองทุนพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่าง 
ปีต่อไป   

ส่วนที่  2 
การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุนและการดําเนินกิจการอื่น 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการกองทุนกําหนดวงเงินจัดสรรเพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุนและ
การดําเนินกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการกองทุน  และสํานักงานเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับกิจการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน  รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของพรรคการเมือง
ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บ   

วงเงนิที่จะใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อ  ๗  (๒)  ไม่เกินร้อยละสามสิบ 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๗  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามข้อ  ๗  (๖)   

(๔) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  9๕  และมาตรา  125  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามข้อ  ๗  (๗)   

(๕) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน  ตามข้อ  ๗  (๙)  
ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงาน  
หรือไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 

(7) เงินทุนหมุนเวียนของกองทุน 
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  จะนําไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ  มิได้ 

ส่วนที่  3 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่น 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนเสนอกรอบการกําหนดวงเงินที่จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่นสําหรับปีงบประมาณถัดไป  เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ในการกําหนดกรอบวงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วย   

(๑) เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรตามข้อ  ๑๙ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อ  ๗  (๒)  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกิน

ร้อยละเจ็ดสิบ 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๗  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
(๔) เงินและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการเรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  

อันเนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตามข้อ  ๗  (๕)  ที่ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้า 
ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 

(๕) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์  ให้นํามาจัดสรรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ   
(๖) ดอกผล  และรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุนตามข้อ  ๗  (๙)   

ไม่เกินร้อยละแปดสิบ 
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่น  

ให้นํามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิเป็นรายปี  
ภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ในข้อ  ๒๔  (1) - (6)  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   

(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนจากผู้เสียภาษีเงินได้ที่แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจําปีให้แก่พรรคการเมืองตามข้อ  ๑๙  ให้จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษี
ได้ระบุไว้ 

(๒) จัดสรรร้อยละส่ีสิบของวงเงินจัดสรรตามข้อ  ๒๔  นอกจากเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร
ให้จัดสรรให้ตามจํานวนเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ  โดยแต่ละพรรคการเมือง 
ให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันในปี 
ที่ผ่านมาต่อจํานวนเงินค่าบํารุงที่พรรคการเมืองนั้น ๆ  ได้รับมาในปีที่ผ่านมา  แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงิน
ค่าบํารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา 

(๓) จัดสรรร้อยละส่ีสิบของวงเงินจัดสรรตามข้อ  ๒๔  นอกจากเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร  
ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้ รับจากการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับปีถัดจากปีที่ มี 
การเลือกตั้งทั่วไป  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมือง
ได้รับรวมกัน  ต่อคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ  สําหรับปีอื่นให้จัดสรรให้พรรคการเมือง 
ตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมด 
ตามข้อ  ๑๙  ต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 

(๔) จัดสรรร้อยละย่ีสิบของวงเงินจัดสรรตามข้อ  ๒๔  นอกจากเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร  
ให้จัดสรรให้ตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่าง
จํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมืองรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนสาขาพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองนั้น ๆ  ในปีที่ผ่านมา   

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ให้แก่พรรคการเมืองใด
ตามข้อ  ๒๔  (7)  ให้จัดสรรเงินตามจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่พรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งเตือนแล้วยังมิได้ปฏิบัติตาม  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลดจํานวนเงินที่จะจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนั้นร้อยละสิบ  เว้นแต่ 
พรรคการเมืองมีเหตุผล  ความจําเป็น  หรือเหตุสุดวิสัยอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุน 
ข้อ ๒๖ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ  ๒๕  ใช้จ่ายเงินดังกล่าว 

ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ดังนี้   
(๑) เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  อาทิ 
 (1.1) การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (1.2) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทน  
พรรคการเมืองประจําจังหวัด  ตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อาทิ 

 (2.1) การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิก 
พรรคการเมือง  และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

 (2.2) การส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เช่น  กรณีการปิดประกาศทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 

 (๒.๓) การหาสมาชิกพรรคการเมือง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทน  
พรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 (๒.๔) การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
 (2.๕) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
(๓) การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม  อาท ิ
 (3.1) การพัฒนาพรรคการเมือง  และการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพ  

และคุณธรรมอันดีงาม 
 (๓.๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภายในพรรคการเมือง 
 (3.๓) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
(๔) การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง  และประชาชนในทางการเมือง  การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อาทิ 
 (4.1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  และผลงานของพรรคการเมือง 
 (๔.๒) การจัดกิจกรรม  อบรม  สัมมนา  ให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง  และ

ประชาชนทั่วไป 
 (4.๓) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
(๕) การอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด   
พรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจะใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเพื่อจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอื่นทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดมิได้  เว้นแต่เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับตามข้อ  ๒๕  (๔)  แต่การใช้จ่ายเงินนั้นจะต้องเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่านั้น   

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 
ในแต่ละดา้นตามสัดส่วนที่กําหนดก็ได้ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  และเป็นมาตรฐานตามความเป็นจริง  คณะกรรมการกองทุน 
าจกําหนดรายละเอียดมาตรฐานการใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  และอัตราการใช้จ่ายเงินในแต่ละรายการ  
โดยประกาศให้พรรคการเมืองทราบเป็นการทั่วไปก่อนก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่  อันเป็นผลจากการกระทําของสมาชิกของ
พรรคการเมืองใด  เม่ือได้วงเงินอุดหนุนที่จะต้องจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนั้นตามข้อ  ๒๕  (1)  (2)  
(3)  และ  (4)  แล้ว  ให้หักจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนฟ้องให้สมาชิกของพรรคการเมือง 
ผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรของพรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน  ถ้าภายหลังมีคําพิพากษา
อันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนฟ้อง   
ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้น  ถ้าเงินที่จัดสรรให้มีไม่พอให้ดําเนินการ 
หักจากเงินจัดสรรในปีต่อ ๆ  ไปจนครบ  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบ้ียเอาจากสมาชิก 
ที่ต้องรับผิดตามคําพิพากษา   

ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนคืนจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ดําเนินการและใช้จ่าย   
เงินอุดหนุนภายในปีที่ได้รับเงินอุดหนุนคืน  เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากพรรคการเมืองนั้นว่าไม่สามารถใช้จ่าย  
เงินได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พรรคการเมือง
สามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวในปีถัดไปก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดสรร 
เงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองในแต่ละปีตามวงเงินในข้อ  ๒๕  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้   

(๑) การจัดสรรเงินตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ตามข้อ  ๒๕  (๑) 
(๒) การจัดสรรเงินตามจํานวนเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับในรอบปีที่ 

ผ่านมา  ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๕  (๒)  คูณด้วยจํานวนเงินค่าบํารุง 
พรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง  หารด้วยจํานวนเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองทั้งหมดของพรรค
การเมืองที่มีสิทธิ  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตามจํานวนเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองของ
แต่ละพรรคการเมือง   

ในการนี้  พรรคการเมืองจะได้รับเงินอุดหนุนไม่เกินเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมือง
นั้นได้รับจากสมาชิกพรรคการเมืองในปีที่ผ่านมา 

(๓) การจัดสรรเงินตามคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ของแต่ละพรรคการเมือง  เฉพาะปีถัดจากปีที่ มีการเลือกตั้งทั่ วไป  ให้ คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้ 
พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๕  (๓ )  คูณด้วยจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไปของแต่ละ 
พรรคการเมือง  หารด้วยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดจากการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ  
ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไปของแต่ละ
พรรคการเมือง   



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สําหรับการจัดสรรเงินในปีอื่น ๆ  ให้จัดสรรตามวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนา 
ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีให้แก่พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมือง 
ตามข้อ  ๑๙  ให้คํานวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๕  (๓)  คูณด้วยจํานวนวงเงิน
อุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีที่แต่ละ
พรรคการเมืองได้รับ  หารด้วยจํานวนวงเงินอุดหนุนจากการแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจําปีของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตาม
จํานวนวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจําปีให้แก่พรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง 

(๔) การจัดสรรเงินตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง  ให้คํานวณจาก
วงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๕  (๔)  คูณด้วยจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง
หารด้วยจํานวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนวงเงินสูงสุด 
ที่อาจจัดสรรให้ตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง 

(๕) การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองตามจํานวนวงเงินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์
ให้แก่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดตามข้อ  ๒๕  วรรคสอง 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตามข้อ  ๒๘  
ในแตล่ะปี  และให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ข้อ ๓๐ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน  จะต้องดําเนินการและใช้จ่ายเงิน 
ที่ได้รับอุดหนุนตามข้อ  ๒๙  เป็นรายปี  โดยให้เร่ิมนับวันจัดสรรเงินอุดหนุนตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน  พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ตามข้อ  ๒๙  ให้นายทะเบียนทราบก่อนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียน 
เห็นว่ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามข้อ  ๒๖  ให้แจ้ง 
พรรคการเมืองทราบ 

ข้อ ๓๒ พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้ รับ 
การจัดสรรจากกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๒๖  และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ทุกรายการ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

หมวด  ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๓๓ เม่ือคณะกรรมการกองทุนอนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนประจําปีให้แก่พรรคการเมือง
ตามหมวด  ๕  แล้ว  ให้สํานักงานแจ้งวงเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับจัดสรร  และโอนเงินดังกล่าว
ให้แก่พรรคการเมืองตามบัญชี เงินฝากธนาคารตามข้อ   ๓๔   โดยเร็ว  และให้พรรคการเมือง 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ออกใบเสร็จรับเงินของพรรคการเมือง  ส่งให้สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง 
ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน 

ข้อ ๓๔ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามหมวด  ๕  เปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “พรรค  (ชื่อพรรคการเมือง)  (กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง)”  และแจ้งเลขที่บัญชีพร้อมผู้มีอํานาจในการเบิกจ่ายเงิน  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน   
โดยต้องมีเง่ือนไขในการเบิกจ่ายเงินไม่น้อยกว่าจํานวนสองในสามคนให้สํานักงานทราบ 

ข้อ ๓๕ พรรคการเมืองที่ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากกองทุน  ต้องลงรายการในบัญชีให้เป็นไป
ตามมาตรา  58  มาตรา  59  มาตรา  60  และมาตรา  61  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560  และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ 

ข้อ 36 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อการอื่นตามข้อ  ๒๔  (๗)   
ให้ผู้ได้รับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินข้อ  33  และ
ข้อ  34  โดยอนุโลม 

ในการนี้  เม่ือผู้ได้รับเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ดําเนินการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเพื่อการใดแล้ว  
ให้รายงานให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป   

หมวด  ๗ 
การรายงาน  การตรวจสอบ  การเรียกคืน  การลด  และการงดเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๖  และให้จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุก ๆ  สามเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร  และส่งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งภายในสิบห้าวันของทุก ๆ  สามเดือนตามแบบท้ายระเบียบนี้  พร้อมสําเนาหลักฐาน 
การใช้จ่ายเงินที่หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรคการเมือง
มอบหมายเป็นหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น 

ในกรณีการจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองในรอบสามเดือนสุดท้าย 
ของปีปฏิทิน  พรรคการเมืองจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินพร้อมแจ้งวงเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลด้วย 

ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผล  ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีเฉพาะเงินที่เหลือจ่าย 
พร้อมดอกผลดังกล่าวให้ชัดเจน  โดยสามารถนําเงินจํานวนดังกล่าวไปสมทบกับเงินอุดหนุนในปีถัดไป  
เพื่อดําเนินการตามมาตรา  23  และมาตรา  84  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ในปีถัดไปได้  ทั้งนี้  ให้พรรคการเมืองดําเนินการใช้จ่ายเงินที่เหลือจ่าย
พร้อมดอกผลดังกล่าว  ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการและการพัฒนาพรรคการเมืองตามวัตถุประสงค์ 
ที่กฎหมายกําหนดให้หมดในปีถัดไป 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๓๘ ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองตามข้อ  ๓๗  
หากนายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามที่กําหนดตามข้อ  ๒๖  หรือ 
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเร่ืองนั้นของปีถัดไป  และในการนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเรียกเงินอุดหนุนในส่วนที่พรรคการเมืองใช้จ่ายไม่เป็นไปตามข้อ  ๒๖  
หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองคืนหรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ  ๒๙  
เท่ากับจํานวนเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองใช้จ่ายไม่เป็นไปตามข้อ  ๒๖  หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในปีถัดไปด้วยก็ได้ 

ในกรณีนายทะเบียนตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองแล้ว   
ปรากฏว่าเป็นการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ 
ไม่รายงานภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรียกเงินอุดหนุนคืนจากหัวหน้าพรรคการเมือง  และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และให้งด 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองนั้น  ตามข้อ  ๒๙  ในปีถัด ๆ  ไปจนกว่าชําระคืนครบถ้วน 

หมวด  ๘ 
การติดตาม  และการประเมินผล 

 

 

ข้อ ๓๙ ให้สํานักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนเป็นประจําทุกปี 
ในการติดตาม  สํานักงานอาจเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ขึ้นคณะหน่ึงหรือหลายคณะ  ทําหน้าที่กลั่นกรอง  และให้ความเห็นการติดตามการดําเนินงานของกองทุน 
ตามข้อ  2๑  และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๙  ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการดําเนินงานของกองทุน  
ต้องมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยอย่างน้อยจะต้องทําการประเมินผล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านประสิทธิผลการดําเนินงาน 
(๒) ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
(๓) ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาพรรคการเมืองทั้งในระยะสั้น  และระยะยาวอย่างย่ังยืน 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการดําเนินงานของกองทุน
ต่อคณะกรรมการกองทุน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

ในการดําเนินการประเมินผลตามวรรคสาม  สํานักงานอาจจ้างสถาบันการศึกษาดําเนินการแทนก็ได้ 
ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล  การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 

ตามมาตรา  23  และมาตรา  84  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส  
ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและแจ้งให้สํานักงานทราบก่อนการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส   

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะดําเนินกิจกรรมให้แจ้งกําหนดการ  
พร้อมทั้งแผนงานหรือโครงการตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  ให้สํานักงานทราบล่วงหน้าก่อน 
การดําเนินกิจกรรมอีกคร้ังหนึ่ง 

กรณีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวรรคสอง  ให้พรรคการเมือง 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานทราบโดยเร็ว 

กรณีการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์  ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน  ให้พรรคการเมือง
ระบุในรายละเอียดในเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยว่า  ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน  งบประมาณ  วัน  
เดือน  ปีที่จัดพิมพ์  จํานวนที่จัดพิมพ์  สถานที่จัดพิมพ์  และส่งตัวอย่างสิ่งพิมพ์ให้สํานักงานเพื่อใช้ประโยชน์
ในการติดตามประเมินผลต่อไป 

หมวด  9 
การแถลงผลงานของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของแต่ละพรรคการเมือง  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือเพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมือง  อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 

การดําเนินการจัดสรรเวลาออกอากาศตามวรรคหนึ่ง  ให้มีการหารือกับพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อหารือแนวทางในการกําหนดรูปแบบ  เนื้อหา  



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระยะเวลา  อุปกรณ์ในการออกอากาศ  และห้วงเวลาออกอากาศ  แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศให้สาธารณชนทราบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๒ การใดท่ีได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้
ต่อไปได้   

ข้อ ๔๓ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณ
ของกองทุนในสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2550   
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ
ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



บญัชแีละแบบแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยกองทนุเพื่อการพฒันาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

บัญชีอัตราค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
แบบ รง. 1  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง   
แบบ รง. 2  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสาขาพรรคการเมือง   



๒ 
 

บญัชีอัตราคา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมือง 
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 
ตําแหน่ง อัตราเบีย้ประชุม (บาท) 

ประธานกรรมการ 10,000 
กรรมการ   8,000 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   ๒,๐๐๐ 
         
 



๓ 
 

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง   
พรรค............................................ 

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

 ข้าพเจ้า..................................................... ตําแหน่ง......................................................................... 
ขอรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรค................................. ประจําปี พ.ศ. ....   ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน  
 พรรคได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี พ.ศ. ....  
เป็นเงินจํานวน........................................บาท (.................................................)   
 

� ครั้งที่...๑.../................ ต้ังแต่วันที่...................... เดือน ...........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่.........................เดือน...............................พ.ศ. ....  

� พรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๒.../................ ต้ังแต่วันที่...................... เดือน ...........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่........................ เดือน...............................พ.ศ. ....  

� พรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๓.../............... ต้ังแต่วันที่........................ เดือน...........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่....................... เดือน.................................พ.ศ. .... 

�  พรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๔.../.............. ต้ังแต่วันที่........................ เดือน............................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่...................... เดือน..............................พ.ศ. .... และขอรายงานวงเงินเหลือจ่าย 
    พร้อมดอกผลประจําปี พ.ศ. …. เป็นเงินจํานวน.........................................................บาท   
    (......................................................)   

  พรรคได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ดังต่อไปนี้ (ทําเครื่องหมาย ( ) หน้าข้อความ) 
  (๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
  (๒)  ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
 
 
 
 

แบบ รง. ๑ 



๔ 
 

  (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 
  (๔)  ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน 
  (๕) กิ จกรรม อ่ืน อันจะยั งประโยชน์ ต่ อการพัฒนาระบอบประชาธิป ไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 
ทั้งน้ี ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  (๖) ใช้เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
   โครงการ............................................................................................... 
   งบประมาณ.......................................บาท 
   ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่วันที่............เดือน........................ พ.ศ. .... 
               ถึงวันที่................. เดือน.................................พ.ศ. .... 
   วัตถุประสงค์ของการดําเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 ๑. ......................................................................................................... 
 ๒. ......................................................................................................... 
 ๓. ......................................................................................................... 
 การดําเนินงานของการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
 กิจกรรมที่พรรคดําเนินการ 
 กิจกรรมที่ ๑  ..................................................................................... 
 กิจกรรมที่ ๒  ..................................................................................... 
 กิจกรรมที่ ๓ ......................................................................................  
 รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย 
 ๑. .....................................................จํานวน....................................บาท 
 ๒. ......................................................จํานวน...................................บาท    
 ๓. ......................................................จํานวน...................................บาท 
 ผลการดําเนินงาน (ระบุปริมาณและผลงานที่ได้รับ) 
 ๑. ........................................................................................................ 
 ๒. ........................................................................................................ 
 ๓. ........................................................................................................ 
 ทั้งนี้ ได้ส่งสําเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น

ตามที่ดําเนินการมาพร้อมนี้  
 

(.................................................) 
หัวหน้าพรรค/กรรมการบริหารพรรค ................................... 

 
 
 
 
 



๕ 
 

 
หมายเหตุ   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามมาตรา ๘๔ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๘๓ ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการหาเสียงเลือกต้ัง การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน 
พรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
อันดีงาม และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการอ่ืนใดที่คณะกรรมการกําหนด และเมื่อใช้ไปเพ่ือการใดแล้ว  
ให้จัดทํารายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดแต่จะนําไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๘ ไม่ได้ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียน
ทราบก่อนก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้เงินรายการใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้แจ้ง 
ให้พรรคการเมืองทราบ 
 คณะกรรมการจะกําหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหน่ึง แต่ละด้าน 
ตามสัดส่วนที่กําหนดก็ได้ 
 พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ ได้รับตามวรรคหน่ึงไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
กําหนดมิได้ เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับตามมาตรา ๘๓ (๔) แต่การใช้จ่ายเงินน้ันจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่าน้ัน 
 ให้สํานักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตาม 
วรรคหน่ึง ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๘๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามที่
กําหนดในมาตรา ๘๔ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเรื่องน้ันของปีถัดไป และในการน้ี 
คณะกรรมการอาจเรียกเงินคืน หรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา ๘๓ ในปีถัดไปด้วยก็ได้ 
 ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา ๘๔ แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงานด้วยข้อความ 
อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่รายงานภายในเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และให้งดการจัดสรร
เงินอุดหนุนในปีถัด ๆ ไป จนกว่าจะชําระคืนครบถ้วน 
 มาตรา ๘๙ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่จะต้องตรวจสอบและ
ควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไว้ใน 
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ 
 มาตรา ๑๒๙ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท 
 มาตรา ๑๓๐ พรรคการเมืองใดจัดทํารายงานตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง อันเป็นเท็จต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
 มาตรา ๑๓๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวาง 
โทษปรับห้าเท่าของจํานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระทําความผิดซ้ํา ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองน้ัน 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสาขาพรรคการเมือง 

พรรค............................................ 
เขียนที่ ..................................................... 

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

 ข้าพเจ้า.................................................... ตําแหน่ง......................................................................... 
ขอรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรค................................. ประจําปี พ.ศ. ....   ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน  
 สาขาพรรคได้รับเงินอุดหนุนจากสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง ประจําปี พ.ศ. ....  
                เป็นเงินจํานวน........................................บาท (.................................................)   

� ครั้งที่...๑.../................ ต้ังแต่วันที่...................... เดือน ..........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่.........................เดือน...............................พ.ศ. ....  

� สาขาพรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๒.../................ ต้ังแต่วันที่...................... เดือน ..........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่........................ เดือน...............................พ.ศ. ....  

� สาขาพรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๓.../............... ต้ังแต่วันที่........................ เดือน..........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่....................... เดือน.................................พ.ศ. .... 

� สาขาพรรคยังมิได้ดําเนินการ 
 

� ครั้งที่...๔.../.............. ต้ังแต่วันที่........................ เดือน...........................................พ.ศ. ....  
    ถึงวันที่...................... เดือน.....................................พ.ศ. ....   

 สาขาพรรคได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ดังต่อไปนี้ (ทําเครื่องหมาย ( ) หน้าข้อความ) 
  (๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
  (๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
 
 
 
 
 
 

แบบ รง. ๒ 



๗ 
 

  (๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   
                (๔)  ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประเทศชาติและประชาชน 
  (๕) กิ จกรรม อ่ืน อันจะยั งประโยชน์ ต่ อการพัฒนาระบอบประชาธิป ไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 
ทั้งน้ี ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  (๖) ใช้เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
         โครงการ............................................................................................... 
                งบประมาณ.......................................บาท 
         ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่วันที่............เดือน........................ พ.ศ. .... 
               ถึงวันที่................. เดือน.................................พ.ศ. .... 

 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
 ๑. ......................................................................................................... 
 ๒. ......................................................................................................... 
 ๓. ......................................................................................................... 
   การดําเนินงานของการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  กิจกรรมที่พรรคดําเนินการ       
 กิจกรรมที่ ๑  ..................................................................................... 
 กิจกรรมที่ ๒  ..................................................................................... 
 กิจกรรมที่ ๓ ......................................................................................  
  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย 
  ๑. .....................................................จํานวน....................................บาท 

   ๒. .....................................................จํานวน....................................บาท     
   ๓. .....................................................จํานวน....................................บาท 
    ผลการดําเนินงาน (ระบุปริมาณและผลงานที่ได้รับ) 
     ๑. ........................................................................................................ 
   ๒. ........................................................................................................ 
   ๓. ........................................................................................................ 
   ทั้งนี้ ได้ส่งสําเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
ตามที่ดําเนินการมาพร้อมนี้ 
 

(.................................................) 
หัวหน้าพรรค/กรรมการบริหารพรรค ................................... 
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หมายเหตุ    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามมาตรา ๘๔ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๘๓ ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการหาเสียงเลือกต้ัง การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน 
พรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
อันดีงาม และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการอ่ืนใดที่คณะกรรมการกําหนด และเมื่อใช้ไปเพ่ือการใดแล้ว  
ให้จัดทํารายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดแต่จะนําไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๘ ไม่ได้ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียน
ทราบก่อนก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้เงินรายการใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้แจ้ง 
ให้พรรคการเมืองทราบ 
 คณะกรรมการจะกําหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหน่ึง แต่ละด้าน 
ตามสัดส่วนที่กําหนดก็ได้ 
 พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ ได้รับตามวรรคหน่ึงไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
กําหนดมิได้ เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับตามมาตรา ๘๓ (๔) แต่การใช้จ่ายเงินน้ันจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่าน้ัน 
 ให้สํานักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตาม 
วรรคหน่ึง ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๘๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามที่
กําหนดในมาตรา ๘๔ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเรื่องน้ันของปีถัดไป และในการนี้ 
คณะกรรมการอาจเรียกเงินคืน หรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา ๘๓ ในปีถัดไปด้วยก็ได้ 
 ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา ๘๔ แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงานด้วยข้อความ 
อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่รายงานภายในเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และให้งดการจัดสรร
เงินอุดหนุนในปีถัด ๆ ไป จนกว่าจะชําระคืนครบถ้วน 
 มาตรา ๘๙ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่จะต้องตรวจสอบและ
ควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไว้ใน 
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ 
 มาตรา ๑๒๙ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หน่ึงแสนบาท   
 มาตรา ๑๓๐ พรรคการเมืองใดจัดทํารายงานตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท   
 มาตรา ๑๓๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ 
ห้าเท่าของจํานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระทําความผิดซ้ํา ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองน้ัน 
     


