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กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง (ม.33 (2))   

สมำชิกพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำขำอย่ำงน้อย   
ภำคละหนึ่งสำขำ (เขตเลือกตั้ง/จังหวัด ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ) ตั้งแต่ห้ำร้อยคนขึ้นไป 

ตัวแทนสำขำพรรคมีหนังสือเชิญสมำชิกพรรค 
เข้ำร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสำขำพรรค 

จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสำขำพรรค โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนของสมำชิกทั้งหมด                     
ก ำหนดที่ตั้งสำขำ และเลือกหัวหน้ำและกรรมกำรสำขำพรรคที่ก ำหนดในข้อบังคับพรรคซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน 

เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นลงผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ำสำขำ                                                              
แจ้งผลกำรจัดตั้งสำขำพรรคไปยังพรรคกำรเมือง 

ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่จัดตั้งสำขำ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด 

ประกำศให้ประชำชนทรำบ 
เป็นกำรทั่วไป 

เมื่อจัดตั้งสำขำขึ้นแล้ว ให้หัวหน้ำพรรคมีหนังสือแจ้งกำรจัดตั้งสำขำต่อนำยทะเบียน 
หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา ต้องมีรายการที่นายทะเบียนก าหนดอย่างน้อยต้องมี 

    - แผนผังแสดงที่ตังสาขา 
    - ชื่อ     
    - ที่อยู่                                                              ของคณะกรรมการสาขา 
    - เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                           

     
     *(อาจมีรายการเพิ่มเติมตามที่นายทะเบยีนก าหนด) 
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    1. สำขำพรรคกำรเมือง 

 1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสำขำพรรคกำรเมือง 

 พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตยในฐานะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยง  ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน                       
โดยการน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงให้เป็นนโยบายและด าเนินกิจการทางการเมือง
ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งการที่พรรคการเมืองจะท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดีและมีประสิทธิภาพ                  
พรรคการเมืองจ าเป็นจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองที่ถือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจะได้มีความใกล้ชิดกับประชาชน                    
เพ่ือให้ประชาชนในท้องที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคการเมืองได้มากข้ึน 
 1.2 หลักกำรและองค์ประกอบของสำขำพรรคกำรเมือง 

 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที ่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 
รวม 4 สาขา ซึ่งสาขาพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 (1) ต้องมีพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ 
 (2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ 
 (3) ต้องมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
 1.3 ประเภทของสำขำพรรคกำรเมือง 
 (1) สาขาเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 33 
 1) พรรคกำรเมืองเป็นผู้ก ำหนด พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาตามประกาศนายทะเบียน        
พรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. 2560 
 2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 (2) สาขาเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 47 
 1) พื้นที่รับผิดชอบเป็นไปตำมเขตเลือกตั้ง 
 2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมภีูมิล าเนาในเขตเลือกตั้ง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  สาขาพรรคการเมืองเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 145 (ส าหรับ       
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ) 
   (1) พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ 

  (ก) กรณีพรรคการเมืองใดในจังหวัดนั้นมีสาขาพรรคการเมืองเพียง 1 สาขา ให้มีพ้ืนที่ 
ทีร่ับผิดชอบทั้งเขตจังหวัด   
   (ข) กรณีพรรคการเมืองใดในจังหวัดนั้นมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่า 1 สาขา  
ให้มีพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของแต่ละสาขาตามท่ีพรรคการเมืองก าหนดในจังหวัดนั้น 

   (2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัด หรือพ้ืนที่ 
ทีร่ับผิดชอบของแต่ละสาขาพรรคการเมือง  
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 1.4  คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
     (1) องค์ประกอบ  
              คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและกรรมการสาขา 
พรรคการเมืองตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน  
              การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร หน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อย  
ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ 
      (2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 1) คุณสมบัต ิ
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
            (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 2) ลักษณะต้องห้ำม 
 (1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
 (5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 (6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  
 (7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 (8) เคยได้ร ับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั ้ง เว้นแต่ ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ             
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน            
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด    
ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
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 (12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 (13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
 (14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจง
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 (18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน  
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       

 1.5 หน้ำที่ของสำขำพรรคกำรเมือง 
 สาขาพรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
โดยมีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 1) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมือง ตาม
แบบ 1 ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงาน
รับ – จ่าย ของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ 2 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง  
 2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของสาขา                      
พรรคการเมือง ตามแบบ 3 ในภาคผนวก และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง  
 3) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งสาขา กรรมการสาขาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้น
และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง (เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแต่วันที่
จัดตั้งสาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย) 
 4) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 
 5) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน 
 7) จัดให้มีการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 8) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง และ
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
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 9) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่ อบุคคลเป็นผู้ สมัครรับ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 

 1.6 กำรเลิกหรือกำรสิ้นสภำพของสำขำพรรคกำรเมือง 
   1) การเลิกสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  2) การสิ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว  
สาขาพรรคการเมืองใดมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นน้อยกว่า 500 คน นายทะเบียน
พรรคการเมืองจะมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน 
พรรคการเมืองก าหนด หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพไป 
 อนึ่ง สาขาพรรคการเมืองมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรรทั้งหมด ยกเว้น
เงินที่ได้รับจากการบริจาคภาษี โดยการใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสาขา 
พรรคการเมืองเท่านั้น 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หมำยเหตุ  ภายหลังจากท่ีด าเนินการครบตามมาตรา 33 (2) พรรคการเมืองใดมีจ านวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
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กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
(ม. 35) 

 

เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำ 

มีสมำชิกซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน 

ตัวแทนมีหนังสือเชิญสมำชิกพรรคเข้ำร่วมประชุม 

เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นลงตัวแทนแจ้งผลไปยังพรรคกำรเมือง 
เพื่อให้พรรคกำรเมืองนั้นแต่งตั้งสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

พรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่ 
วันที่มีกำรแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด                                 

ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด 

จัดประชุมสมำชิกพรรค โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งเป็นสมำชิกที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 
ก ำหนดสถำนที่ท ำกำร และเลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  

(จ ำนวนกี่คนให้ก ำหนดในข้องบังคับพรรค) 
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2. ตัวแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจังหวัด 

 2.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดมีความส าคัญ เพราะจะมีส่วนในการจัดการเลือกผู้สมัครเลือกตั้ง
ขั้นต้น (Primary Vote) เพ่ือหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง  
 2.2 หลักกำรและองค์ประกอบของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

 เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้น  
มีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  (1) จะมีจ านวน 1 คน หรือหลายคนก็ได้ 
 (2) ต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง 
 (3) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
 2.3 ประเภทของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
 (1) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 35 
 1) พ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบเป็นไปตามเขตเลือกตั้ง 
   2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
 (2) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 47 
 1) พ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบเป็นไปตำมเขตเลือกตั้ง 
 2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมภีูมิล าเนาในเขตเลือกตั้ง 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
           (1) องค์ประกอบ  
                ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดประกอบด้วย ตัวแทนจ านวน 1 คน หรือหลายคนก็ได้               
ตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร  
หน้าที ่และอ านาจของต ัวแทนพรรคการเม ือประจ าจ ังหว ัด  ให ้เป ็นไปตามที ่ก าหนดในข ้อบ ังค ับ  
แต่อย่างน้อย ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 

หมำยเหตุ ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล                        
มาตรา 145 (ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ) 
   (1) พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตจังหวัด เว้นแต่ในจังหวัดใดพรรคการเมืองนั้น  
มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดมากกว่า 1 แห่ง พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของพรรคการเมือง หรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเป็นไปตามที่พรรคการเมืองก าหนด 
  (2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัด หรือพ้ืนที ่
ทีร่ับผิดชอบของแต่ละตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
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 (2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
 (2.1) คุณสมบัต ิ
 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
            2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 (2.2) ลักษณะต้องห้ำม 
 1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
    4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
 5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  
 7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 8) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ                
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน            
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่ าด้วยยาเสพติดในความผิด    
ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
 12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
   13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ป ี
   14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
   15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
   16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
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   17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       

 2.5 หน้ำที่ของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่
ทีร่ับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย  ตามแบบ 1 
ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานรับ - จ่าย 
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ 2 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุก 
สิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 (2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่เป็นที่ ท าการตัวแทน              
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ 3 ในภาคผนวก และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง                    
ประจ าจังหวัด 
 (3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
เกี่ยวกับตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น เป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบและปิดประกาศไว้ 
ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 (4) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลในบัญชี
รายชื่อตามแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการ
ลงคะแนน 
 (5) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 (6) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยผู้บริจาคประสงค์
จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน 
 (7) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง  
และตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรค 
 (8) เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 2.6 กำรพ้นจำกต ำแหน่งของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 การพ้นจากต าแหน่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
พรรคการเมือง 
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3. บทก ำหนดโทษ 

 
 ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

1 22  

วรรค
สอง 

      เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการในลักษณะที่
อาจท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจ
เป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

104      หั วหน้ าส าขาพรรคการ เมื อ ง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้
ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
22  วรรคสอง  และไม่รายงานเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 50,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด  
5 ปี (อำยุควำม 1 ปี) 

2 22  

วรรค
สำม 

 

 

 

 

 
22  

วรรค
ส่ี 

     เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ บริหารพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้ง
จากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระท าการอันอาจมี
ลักษณะเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการ
ให้สมาชิกยุติการกระท านั้นโดยพลัน และก าหนด
มาตรการหรือวิธีการที่จ าเป็นเพ่ือมิให้สมาชิกผู้ใด
กระท าการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 
 
     ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามวรรค
สามให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณามีค าสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ค าสั่งดังกล่าว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้
กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุดั งกล่าวด ารงต าแหน่งใดในพรรค
การเมืองจนกว่าจะพ้นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่ง 
 
 
 

104      หั วหน้ าส าขาพรรคการ เมื อ ง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้
ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
22 วรรคสี่ และไม่รายงานเป็นหนังสือ            
ใ ห้ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค
การเมืองทราบ ต้องระวางโทษปรับ               
ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ศาลสั่ง
เ พิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้ นั้ น  มี
ก าหนด 5 ปี (อำยุควำม 1 ปี) 
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 ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

3 34 

 

 

 

 

     กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

112      ผู้ ใดรู้ ว่ าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็นหัวหน้า
พรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิกกรรมการบริหารอ่ืนของพรรค
การเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง 
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แต่ยินยอมรับการแต่ งตั้ งเ พ่ื อด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4 44      ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพ่ือ
กระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการ
บ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราช
บัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

114      ผู้ ใดบริ จาคให้พรรคการ เมือง               
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุน
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

5 45       ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองกระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 

115      ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ ศาลสั่ ง เ พิกถอนสิ ทธิ สมั ครรั บ
เลือกตั้งของผู้นั้น 

6 46      ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนได้รับแต่งตั้ง 
หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือใน
หน่วยงานของรัฐ  
      ห้ามมิให้ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง 
สมาชิก หรือผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือใน
หน่วยงานของรัฐ 

116 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ       
ผู้นั้น 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

7 58          ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หน้าที่บริหารการเงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา  ๕๙ ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
         หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ต้องจัดให้มีบัญชีรับ
และจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย แล้วแต่
กรณีและจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่
มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรค
การเมืองหรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน 
แล้วแต่กรณี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

122       ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 58 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(อำยุควำม 1 ปี) 

8 67       หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค
การเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดได้รับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยผู้
บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการด า 
เนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องแจ้งให้พรรค
การเมืองทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ และให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน 
หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึงการด าเนินงานทางการเมืองของ
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด สมาชิก หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งด้วย 
 

122      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง            
(อำยุควำม 1ปี) 

9 72      ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่ามี
แหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 

126      ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่ เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่ เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ ศาลสั่ ง เ พิกถอนสิ ทธิ สมั ครรั บ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

10 

 

74        ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
       (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
       (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่
ในหรือนอกราชอาณาจักร 
       (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร
โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือผู้ถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด  ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือ
หรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือ
ว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
      (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือ
ได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย 
     (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลได้รับ
บริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือ
เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะ
บุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
     (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มี
ลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิก
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด
ดังกล่าว ที่มิใช่เพื่อด าเนินกิจกรรทางการเมือง  
 

128      สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 74 หรือ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 75 หรือมาตรา 76 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
      ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคล ให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก 



(แนบ 1)

วนั เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

รวมทั้งส้ิน

       ลงชื่อ....................................................หัวหน้าสาขา/ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั

บัญชรีบัและจ่ายเงนิของสาขา/ตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด ................... พรรค...............................

ประจ าเดอืน ........................... พ.ศ.............

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



ยอดยกมา ณ วนัที่ ...................... xxx

รายรับ :

 - xxx

 - xxx

 - xxx

 - xxx

 - xxx

รวมรายรับ xxx

รายจ่าย

 - xxx

 - xxx

 - xxx

 - xxx

 - xxx

รวมรายจ่าย xxx

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ......................... xxx

(แนบ 2)

            ลงชื่อ....................................................หัวหน้าสาขา/ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั

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

สรปุรายงานรบั - จ่ายของสาขา/ตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด ............ พรรค....................

ประจ าเดอืน ........................ พ.ศ............



(แนบ 3)
หน้าที่............ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
ที่เป็นสมาชกิ

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่
     ๑. ข้อความที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองทีม่ีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเลือกตั้งที.่.....................จังหวัด…………………………………………. 
พรรค.................................................................

ล าดบัที่ ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านเลขประจ าตวัประชาชนชื่อตวั - ชื่อสกุลเลขประจ าตวัสมาชกิ อาชพี

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

หัวหน้าพรรค.............................................................

หมายเลขโทรศัพท์



 
 
 

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...…………......……รหัสไปรษณีย์……………
หมายเลขโทรศัพท์…………………......……ดังรายการต่อไปนี้  
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

    

    
    

    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)   

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

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

(แบบ พ.ก. ๑๐) 
 ภาพเครื่องหมายพรรค 

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

 

หมำยเหตุ: ผู้รับบริจำคต้องจัดส่งบันทึกกำรรับบริจำคและเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่พรรคกำรเมืองภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับบริจำค 
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ที่ปรึกษำ 

1. พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. นายแสวง บุญมี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะผู้จัดท ำ 

1. นายสมพล พรผล   ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
2. นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน  ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
3. นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์   รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
4. นางสาวเมลดา วัชรโรจน์  รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
5. นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
6. นายอมร รัชตังกูร   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน 
7. นายบรรพจน์ หอประยูร  ผู้อ านวยการฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
8. นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
9. นางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์  ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
     พรรคการเมือง 
10. นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
11. ว่าที่ร้อยตรี ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายและสนับสนุนพรรคการเมือง 
12. นายโชคดี ด้วงแป้น พนักงานการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง 
13. พนักงานและลูกจ้างส านักกิจการพรรคการเมืองทุกคน 
14. พนักงานและลูกจ้างส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐทุกคน 
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