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ค ำน ำ 

  พรรคการเมืองเป็นองค์กรพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะน าบุคคลเข้าสู่ทางการเมืองและการบริหาร
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
พรรคการเมืองมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถน าความต้องการของประชาชนมาจัดท าเป็นนโยบายของ
พรรคการเมืองและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
โดยให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนา
เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมี อุดการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิก  
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือก
ผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การก าหนด
มาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
รวมทั้งจะต้องมีมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ เห็นถึงความส าคัญดั งกล่ าว ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานของพรรคการเมือง เพ่ือให้  
พรรคการเมืองใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง และส าหรับบุคคลทั่วไปใช้ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง  

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

               มีนาคม 2561 
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   1. หลักกำรและควำมส ำคัญของพรรคกำรเมือง 

 “พรรคกำรเมือง” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกัน
เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจบริหารและนิติบัญญัติ 
  พรรคการเมืองนั้นถือได้ว่ามีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องจากว่าพรรคการเมือง คือสถาบันหลักที่ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง “ภาครัฐ” กับ “ภาคประชาชน” 
โดยที่พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพ่ือน า
นโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร 
  จุดก าเนิดส าคัญอันเป็นรากฐานที่มาของพรรคการเมืองไทยเริ่มต้นจากการแพร่ขยายของกระแส
อิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองแบบประเทศตะวันตก (Westernization) ซึ่งเป็น
ระบบการเมืองการปกครองที่อิงกับหลักความเชื่อเรื่องเสรีภาพกับความเสมอภาค ( liberty & equality) และ
ค่านิยมเรื่องความทันสมัย (Modernization) ผสมผสานร่วมอยู่ด้วย 

ควำมส ำคัญของพรรคกำรเมือง 
  พรรคการเมืองเป็นกลไกเพ่ือการต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
  พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนไม่ให้มีการ
ปกครองที่เป็นเผด็จการ 
  พรรคการเมืองเป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยการก าหนด
นโยบายตามแนวทางกว้าง ๆ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมสามารถยอมรับได้ 
  พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การปฏิบัติตาม
ประชามติเกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พรรคการเมืองมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้น 
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หมำยเหตุ สถานที่ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ให้ยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 
หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-1418459-66  

 

  2. กำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
 

    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้สนใจจัดตั้งพรรค
การเมืองสามารถเริ่มด าเนินการได้ 2 วิธี โดยเริ่มจากการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ก่อน หรือหากมี
ความพร้อมสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเลยก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.1 กำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
 บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 15 คน จะยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้ก่อนแล้ว
ด าเนินการรวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ก็ได้ แต่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียน 
จัดตั้งพรรคการเมืองภายใน 180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับแจ้ง ถ้ามิได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล  
 ให้ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองกรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการ
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 1/1 และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามแบบ พ.ก. 2/1  
 ให้ผู้เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบ พ.ก. 8/1     
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้
เป็นหลักฐานตามแบบ พ.ก. 7/1 
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 การก าหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง ต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ และต้อง
ไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน หรือที่ยื่นขอจด
ทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ
หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ ว และต้องไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิ ไธยของ
พระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์  
 ในกรณีที่ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับ 
ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองออกหนังสือรับแจ้ง
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 7/2 
 หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตาม กรณี
ดั งกล่าวข้างต้น ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ แจ้ งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ ไขให้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดหรือที่ขยายเวลาให้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล 
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     2.2 กำรจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ 
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ ดังนี้ 
 บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน อาจร่วมกันด าเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองได้ 
 ก. คุณสมบัติ 
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
            (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 ข. ลักษณะต้องห้ำม 
 (1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
 (5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 (6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  
 (7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 (8) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า 
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่ง 
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน 
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย 
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
 (12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 (13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ป ี
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 (14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า 
ด้วยประการใด  ๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มี
ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 
 (18) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
 (19) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน   
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 
1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 
1,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ 50,000 บาท   

ขั้นตอนกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมเอกสาร 
  การลงลายมือชื่อและกรอกรายละเอียดของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมืองทุกคนต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามแบบ พ.ก. 1 และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 2 

ขั้นตอนที ่2 การประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
  การประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองต้องประชุมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเลือกประธานและเลขานุการในที่ประชุม 
 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและคนหนึ่งเป็นเลขานุการในที่ 
ประชุม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการในที่ประชุมจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 5 และต้องบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมติของที่ประชุม 
ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนซึ่งต้องท า 
โดยเปิดเผย การมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระท ามิได้ 
 2. การก าหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  
 ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง ต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ และต้องไม่ซ้ า 
พ้อง หรือคล้ายคลึง กับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจดทะเบียน
อยู่ก่อนแล้ว หรือของ พรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ หรือของพรรค
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การเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ว และต้องไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือ 
พระนามของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์ 
 3. การก าหนดค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
 ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ก าหนดไว้เป็นกรณีที่บุคคลมี
อุดมการณ์ทางการเมืองมีวัตถุประสงค์ที่พรรคการเมืองตั้งไว้เพ่ือให้เห็นภาพเป้าหมายความตั้งใจในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
อันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
 4. การก าหนดนโยบายพรรคการเมือง  
 นโยบายพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
 5. การก าหนดข้อบังคับพรรคการเมือง  
  ข้อบังคับพรรคกำรเมืองต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  
 (2) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 (3) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ  
 (4) ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ 
  ข้อบังคับพรรคกำรเมืองอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้  
  (1) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง  
  (2) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
  (3) ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง  
  (4) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร  
  (5) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมืองและต าแหน่งต่างๆ ในพรรคการเมือง  
  (6) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง  การด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และหน้าที่และอ านาจของหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  (7) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง และของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  (8) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง  

  (9) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การรับเข้าเป็นสมาชิก และการพ้นจากการ
เป็นสมาชิก  
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  (10) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง และความ
รับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก  
   (11) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  โดย
มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ใช้บังคับ แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (12 ) ห ลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธีก ารคั ด เลื อกสมาชิ ก เพ่ื อส่ ง เข้ าสมั ครรับ เลื อกตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมือง
เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  88 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้อง
ก าหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง  
  (13) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ซึ่งต้องก าหนดให้
สมาชิก มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง  
  (14) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของพรรคการเมือง สาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย และให้สมาชิก
ตรวจสอบได้โดยสะดวก  
  (15) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้อง
เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท  
  (16) การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  การพิจารณาเพ่ือออกข้อบังคับพรรคการเมืองตาม (6) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
และ (16) ต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง  
  การก าหนดข้อบังคับพรรคการเมืองในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท า
การอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือ
สมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระท ามิได้ 
  พรรคการเมืองอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพ
ตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
  ในกรณีที่ข้อบังคับพรรคการเมืองก าหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมติของ 
พรรคการเมือง หากสมาชิกผู้นั้นด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องก าหนดให้
มติของพรรคการเมืองดังกล่าวมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
 6. การเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  
 หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ต้องเป็นสมาชิกท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และ
มีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า 
พรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และ
กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง  ต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 3 และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 4 
 

 



8 
 

 (ตัวอย่ำง) 

รำยงำนกำรประชุมจัดตั้งพรรคกำรเมือง 

  ในวันนี้ (วันที่..............................) เวลา…………......น. ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค.............................. 
จ านวน……………….. คน ได้ร่วมประชุมกัน  ณ บ้านเลขที่ .......................ต าบล/แขวง...........................  
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด......................................  เพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง โดยที่ประชุม 
มีมติเลือก............................................. เป็นประธานในที่ประชุม และมีมติเลือก..................................... ............. 
เป็นเลขานุการในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  ระเบียบวำระที่ 1 เรื่อง การก าหนดชื่อ ชื่อย่อพรรคการเมือง และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 
  มติที่ประชุม......................................................... ......................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

  ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง การก าหนดค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
  มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 
.............................................................................................................................................. ................................ 

  ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง การก าหนดนโยบายพรรคการเมือง 
มติที่ประชุม..................................................................... ..........................................................  

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

  ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง การก าหนดข้อบังคับพรรคการเมือง 
  มติที่ประชุม........................................................................................................ ........................ 

............................................................................... ........................................................................................
  ระเบียบวำระที่  5 เรื่อง เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก 
พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
  มติทีป่ระชุม....................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................. 

  ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  เลิกประชุมเวลา………………………………… น. 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้จดรายงานการประชุม       
                                                   (........................................)                                                  
                                                       เลขานุการในที่ประชุม       

ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (........................................)                                          
                                                       ประธานในที่ประชุม 
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หมำยเหตุ สถานที่ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ให้ยื่นที่ส านั กงานคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ ง อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
 เลขที ่120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ และให้ผู ้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองรวบรวมเงินจากผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนๆ ละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน
คนละ 50,000 บาท เพ่ือเป็นทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท พร้อมทั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเหรัญญิก
พรรคการเมืองออกหลักฐานการรับทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 6 

ขั้นตอนที ่3 การยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามแบบ พ.ก. 8 ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง และให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ พ.ก. 7  
  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  
  (1) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
ตามแบบ พ.ก. 1 
  (2) หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 2 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
   (4) หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน ตามแบบ พ.ก. 6 
  (5) ส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์แสดงจ านวนทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
  (6) ข้อบังคับพรรคการเมือง  
  (7) บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง  
   (8) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียน ในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามแบบ พ.ก. 7/1 

 
  
 
 
 

ขั้นตอนที ่4 การพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องครบถ้วน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้ประกาศ
การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
 หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
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และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ  
 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับพรรคการเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับ 
ให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการ
แก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกรณีดังกล่าวข้างต้นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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หมำยเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง 

   3. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 

 3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
 1. หัวหน้าพรรคการเมือง 
 2. เลขาธิการพรรคการเมือง 
 3. เหรัญญิกพรรคการเมือง 
 4. นายทะเบียนสมาชิก 
 5. กรรมการบริหารอื่นตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

 3.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง 
 อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 116 วรรคสอง บัญญัติว่า  
ในระหว่างการด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารง
ต าแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้  

 3.3 ที่มำของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  
  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  
การลงมตเิลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองในที่ประชุมใหญ่ให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
 
   
 
 
    3.4 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
 1. ควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิกกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับพรรคการเมือง รวมตลอดท้ัง ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนหรือโครงการที่จะด าเนินการทางการเมืองตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งอย่างน้อยในแต่ละปีต้องด าเนิน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามาตรา 23 และส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายน 
ของทุกปี 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด  
 4. บริหารการเงินทรัพย์สินและประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด รวมทั้งจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 5. มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมมิให้น าเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใด
นอกจากที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
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   4. กำรด ำเนนิกิจกรรมของพรรคกำรเมอืง 
 

     4.1 สำขำพรรคกำรเมือง  

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง (ม.33 (2)) 

สมำชิกพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำขำอย่ำงน้อย   

ภำคละ 1 สำขำ (เขตเลือกตั้ง/จังหวัด ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ) ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 

ตัวแทนสำขำพรรคมีหนังสือเชิญสมำชิกพรรค 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสำขำพรรค 

จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสำขำพรรค โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 100 คนของสมำชิกทั้งหมด                     
ก ำหนดที่ตั้งสำขำ และเลือกหัวหน้ำและกรรมกำรสำขำพรรคที่ก ำหนดในข้อบังคับพรรคซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 7 คน 

เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นลงผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ำสำขำ                                                              
แจ้งผลกำรจัดตั้งสำขำพรรคไปยังพรรคกำรเมือง 

ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่จัดตั้งสำขำ 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด 

ประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 

เมื่อจัดตั้งสำขำขึ้นแล้ว ให้หัวหน้ำพรรคมีหนังสือแจ้งกำรจัดตั้งสำขำต่อนำยทะเบียน 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา ต้องมีรายการที่นายทะเบียนก าหนดอย่างน้อยต้องมี 
    - แผนผังแสดงที่ตังสาขา 
    - ชื่อ     
    - ที่อยู่                                                               
    - เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                           

     

     *(อาจมีรายการเพิ่มเติมตามที่นายทะเบยีนก าหนด) 

ของคณะกรรมการสาขา 
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ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสำขำพรรคกำรเมือง 

 พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในฐานะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางเชื่อมโยง ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน                       
โดยการน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงให้เป็นนโยบายและด าเนินกิจการทางการเมือง
ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งการที่พรรคการเมืองจะท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดีและมีประสิทธิภาพ                  
พรรคการเมืองจ าเป็นจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองที่ถือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจะได้มีความใกล้ชิดกับประชาชน                    
เพ่ือให้ประชาชนในท้องที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคการเมืองได้มากข้ึน 

หลักกำรและองค์ประกอบของสำขำพรรคกำรเมือง 

 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง บัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา รวม 4 สาขา  
ซึ่งสาขาพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 (1) ต้องมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  (2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  (3) ต้องมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

ประเภทของสำขำพรรคกำรเมือง 
 (1) สาขาเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 33 
 1) พรรคกำรเมืองเป็นผู้ก ำหนด พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาตามประกาศนายทะเบียน 
พรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. 2560 
 2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป และต้องมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 (2) สาขาเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 47 
 1) พืน้ทีท่ี่รับผิดชอบเป็นไปตำมเขตเลือกตั้ง 
 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 ให้มี พ้ืนที ่
ทีร่ับผิดชอบทั้งเขตจังหวัด   
   (ข) กรณีพรรคการเมืองใดในจังหวัดนั้นมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่า 1 สาขา  
ให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละสาขาตามท่ีพรรคการเมืองก าหนดในจังหวัดนั้น 
   (2) ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปและต้องมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัด หรือพ้ืนที ่
ที่รับผิดชอบของแต่ละสาขาพรรคการเมือง  
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คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
     องค์ประกอบ  
              คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน  
              การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร หน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อย  
ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 1) คุณสมบัติ 
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้
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) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ ในความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่ สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่ งหน้าที่ ราชการ             
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 และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
 (14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
 (18) ไม่ เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ ยื่ นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองอ่ืน  
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       

หน้ำที่ของสำขำพรรคกำรเมือง 
 สาขาพรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ 1 
ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงาน 
รับ - จ่าย ของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ 2 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง  
 2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่ อยู่ของสมาชิกที่ มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่ เป็นที่ ตั้ งของส าขา                      
พรรคการเมือง ตามแบบ 3 ในภาคผนวก และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง  
 3) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองมีหน้ าที่แจ้งเป็นหนั งสือให้หั วหน้าพรรคการเมืองทราบ  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งสาขา กรรมการสาขาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้น
และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง (เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว  
ให้หั วหน้าพรรคการเมืองมีหนั งสือแจ้งการจัดตั้ งสาขาต่อนายทะเบียนภายใน  15 วันนับแต่วันที่ 
จัดตั้งสาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย) 
 4) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 
 5) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 6) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้บริจาคประสงค์จะ
บริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน 
 7) จัดให้มีการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 



16 
 

 8) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง และตามที่
ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 9) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 กำรเลิกหรือกำรสิ้นสภำพของสำขำพรรคกำรเมือง 
 1) การเลิกสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 2) การสิ ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง ภายหลังที ่ได ้จ ัดตั ้งสาขาพรรคการเมืองแล ้ว  
สาขาพรรคการเมืองใดมีสมาชิกที่มีภู มิล าเนาอยู่ ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบนั้นน้อยกว่า 500 คน นายทะเบียน 
พรรคการเมืองจะมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้น ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน 
พรรคการเมืองก าหนด หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพไป 
 อนึ่ง สาขาพรรคการเมืองมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรรทั้งหมด ยกเว้นเงิน 
ที่ได้รับจากการบริจาคภาษี โดยการใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง
เท่านั้น 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมำยเหตุ  ภายหลังจากท่ีด าเนินการครบตามมาตรา 33 (2) พรรคการเมืองใดมีจ านวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
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 4.2 ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  

เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำ 

มีสมำชิกซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่ง 100 คน 

ตัวแทนมีหนังสือเชิญสมำชิกพรรคเข้ำร่วมประชุม 

เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นลงตัวแทนแจ้งผลไปยังพรรคกำรเมือง 
เพื่อให้พรรคกำรเมืองนั้นแต่งตั้งสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

พรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน 15 วันนับแต่ 
วันที่มีกำรแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด                                 

ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด 

จัดประชุมสมำชิกพรรค โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งเป็นสมำชิกที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 
ก ำหนดสถำนที่ท ำกำร และเลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  

(จ ำนวนกี่คนให้ก ำหนดในข้องบังคับพรรค) 
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ควำมหมำยและควำมส ำคัญของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดมีความส าคัญ เพราะจะมีส่วนในการจัดการเลือกผู้สมัครเลือกตั้ง
ขั้นต้น (primary vote) เพ่ือหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง  

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) ต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง 
 3) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 

ประเภทของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
 1) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 35 
 (1) พ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบเป็นไปตามเขตเลือกตั้ง 
     (2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
 2) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 47 
 (1) พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบเป็นไปตำมเขตเลือกตั้ง 
 (2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมภีูมิล าเนาในเขตเลือกตั้ง 

 

     

 

 

 

 

 

 
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
    องค์ประกอบ  
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดประกอบด้วย ตัวแทนจ านวน  1 คน หรือหลายคนก็ได้               
ตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  การได้ มา การด ารงต าแหน่ ง วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้นจากต าแหน่ ง วิธีการบริหาร  
หน้าที่และอ านาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อย 
ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งตามบทเฉพาะกาล                        
มาตรา 145 (ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ) 
  (1) พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตจังหวัด เว้นแต่ในจังหวัดใดพรรคการเมืองนั้น มีตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดมากกว่า 1 แห่ง พ้ืนที่ที่ รับผิดชอบของพรรคการเมือง หรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเป็นไปตามที่พรรคการเมืองก าหนด 
  (2) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน และต้องมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัด หรือพ้ืนที ่
ที่รับผิดชอบของแต่ละตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
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 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
 1) คุณสมบัติ 
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 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) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั ่งของศาลอันถึงที ่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแ ผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ                
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน            
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด    
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 หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
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   (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   (18) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
   (19) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       

หน้ำที่ของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขต
พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย  ตามแบบ 1 
ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงาน 
รับ - จ่าย ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ 2 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบ  
เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่ เป็นที่ท 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) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคล  
ในบัญชีรายชื่อตามแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งหาส่งมาพร้อมการรายงานผล  
การลงคะแนน 
 5) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

 6) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยผู้บริจาคประสงค์ 
จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก ภายใน 3 วนั 
นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน 
 7) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง และตามที่
ก าหนดในข้อบังคับพรรค 
 8) สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 การพ้นจากต าแหน่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
พรรคการเมือง 
 



21 
 

     4.3 สมำชิกของพรรคกำรเมือง     
 สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรค
การเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1) คุณสมบัติ 
  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 2) ลักษณะต้องห้ำม 
  (1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
  (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
  (3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
  (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
  (5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
  (6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  
  (7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
  (8) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า 
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  (10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน 
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย 
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
  (12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

 (13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
 (14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า

ด้วยประการใด  ๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

 (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง         
มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
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หมำยเหตุ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ต้อง ด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มี จ านวน 
 ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน 

หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง   

 (18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 

 สมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมืองพ.ศ. 2560 สมาชิกแรกเข้าต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของแต่ละพรรคการเมือง และต้องช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อปีด้วย 

 
 

  

 

กำรรับสมัครสมำชิกของพรรคกำรเมือง 
 การรับสมัครสมาชิกของพรรคการเมืองให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง และสมาชิกภาพของสมาชิก 
เริ่มตั้งแต่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 
ปีละ 100 บาท หรือช าระแบบตลอดชีพไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
 เอกสารการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง ประกอบด้วย 
  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)  
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  (3) ส าเนาหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติกรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือเอกสารอื่นใดท่ีใช้ยืนยันแทนได้ 
  (4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง 

กำรรำยงำนทะเบียนสมำชิกพรรคกำรเมือง โดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เมื่ อพรรคการเมืองได้ รับสมัครบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองแล้ ว ให้นายทะเบียนสมาชิก 
พรรคการเมือง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมทั้ง
จัดเก็บเอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง และจัดท าทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริง ตามแบบ ท.พ. 1 เก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง 
 ให้พรรคการเมืองเป็นผู้น าเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ 24 (6) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทั้งประกาศชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1) แจ้งจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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หมำยเหตุ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือก     
สมาชิกวุฒิสภา  
 กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   

ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายใน  3 วัน 

นับแต่วันที่ ได้รับใบลาออก  ให้การลาออกของสมาชิกพรรคการเมืองมีผลนับแต่นายทะเบียน 
พรรคการเมืองได้รับใบลาออก  
 เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง  
ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการลาออก แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

 2) จัดพิมพ์ เอกสารอิ เล็กทรอนิกส์จากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ . 2  
แบบ ท.พ. 2/1 และแบบ ท.พ. 2/2 พร้อมด้วยหลักฐานการช าระเงินตามแบบ พ.ก. 9 ในรูปแบบเล็กทรอนิกส์  
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่ 15 ของทุกสามเดือน ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ให้แจ้งภายในวันที่ 15 เมษายน 
 ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน ให้แจ้งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
 ครั้งที่ 3   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
 ครั้งที ่4   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม ให้แจ้งภายในวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป 
 3) กรณีมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าพรรคการเมืองด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) น าเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกวัน 
 (2) จัดพิมพ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ.2 แบบ ท.พ. 2/1 
และแบบ ท.พ. 2/2 พร้อมด้วยหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามแบบ พ.ก. 9 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 

กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิก 

 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
 1) ลาออก 
 การลาออก ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
เมื่อยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง  
 ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบลาออก 
 เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการลาออก แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง    
 2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.3 1) และ 2). เว้นแต่เป็นกรณีเป็นภิกษุ สามเณร 
นักพรตหรือนักบวช และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกมิได้ 
 3) ไม่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน 
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หมำยเหตุ กิจการตาม (1) (2) และ (3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว  
ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

 4.4 กำรประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง 

องค์ประกอบที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง  
 พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง องค์ประกอบขององค์
ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งมีจ านวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 คน 
ประกอบด้วย 
  1) กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด 
  2) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสาขาพรรคการเมืองซึ่งในจ านวนนี้
จะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 2 สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกัน 
 3) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 4) สมาชิกพรรคการเมือง  

กิจกำรที่ต้องกระท ำโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง 
 1) การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ ทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบายของ 
พรรคการเมือง  
 2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง  
 3) การเลือกตั้ งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
 4) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
 5) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ด าเนินการไป 
ในรอบปีที่ผ่านมา 
 6) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
 7) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย หรือข้อบังคับ 
 
  
 
 
 
กำรลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ ให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ กรณีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง 
เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง 
และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ให้ลงคะแนนลับ 

กำรประชุมใหญ่สำขำพรรคกำรเมือง 
 สาขาพรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  
พรรคการเมือง องค์ประกอบขององค์ประชุมใหญ่ ซึ่งมีจ านวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 คน ประกอบด้วย 
 1) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด 
 2) สมาชิกสาขาพรรคการเมือง 
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ข้อยกเว้น พรรคการเมืองที่จดทะเบียนยังไม่ถึง 180 วันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ไม่ต้องด าเนินการจัดท า 
 รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองส าหรับปีนั้น 

 4.5 กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง 
 พรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพ่ือส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง  และต้องไม่ด าเนินกิจการอันมีลักษณะ
เป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน  
 ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้   
  1) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและ          
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   
 2 ) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน     
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   
 4) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมือง 
โดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ
และประชาชน    
 5) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดท าแผน
หรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรมในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

      4.6 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง   
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ รายงานดังกล่าว  
ให้เป็นไปตาม แบบ ท.พ. 9 
  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ของ  
พรรคการเมืองอนุมัติแล้วต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของ 
พรรคการเมืองอนุมัติ พร้อมทั้งรายงานการประชุมใหญ่ และบัญชีรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว 
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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   5. กำรส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง 

 5.1 หลักกำรและควำมหมำยของกำรเลือกตั้งข้ันต้น (Primary Vote)  
           การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองที่ให้สิทธิ และ
เสรีภาพแก่ประชาชนมากที่สุด ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะ และ
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนของตนเพื่อท าหน้าที่ ตาม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตย เนื ่องจากการเลือกตั้งถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปกครอง แบบ
ประชาธิปไตยที่ย ึดโยงโดยตรงกับประชาชนและเป็นการได้มาซึ ่งอ านาจอันชอบธรรมจากประชาชน  
 อันส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมนั้น  
          ในระบอบประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  
ไม่เพียงเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเดียว แต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการสรรหาตัวแทนของพรรคการเมืองเพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญในระบอบประชาธิปไตย
ที่ต้องก าหนดขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจ าเป็นต้องรับรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
และการได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 การสรรหาตัวแทนของพรรคการเมืองโดยวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครของสมาชิกพรรค  
เพื่อให้ได้ตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจุดเริ ่มต้นส าคัญของการเลือกตั้งที่จ าเป็นต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญที่พรรคการเมืองต้องมีการกลั่นกรองผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ ซื่ อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เรียกว่า กำรเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ของพรรคการเมืองนั้น ถือเป็นประเด็นส าคัญที่พรรคการเมือง
จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการ รูปแบบ และกระบวนการด าเนินงานให้ชัดเจนในข้อบังคับพรรค ซึ่งเรื่องดังกล่าว 
จะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ง คือ การเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนในพรรคได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เกิดการแข่งขันระหว่างตัวแทน
ภายในพรรคผ่านขั้นตอนต่างๆที่กฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมืองก าหนดไว้ 

    5.2 บุคคลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
          1) หัวหน้ำพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               (1) ด าเนินการให้การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               (2) การออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
         2) คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
             (1) ด าเนินการให้การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
             (2) เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
            (3) รับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 (4) การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้พิจารณาจาก 
ผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง หากไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณาผู้สมัคร ซึ่งได้
คะแนนในล าดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีที่ไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประชุมร่วมกัน
กับคณะกรรมการสรรหา หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครใดก็ให้เสนอรายชื่อผู้นั ้น  
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่ส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการ 
สรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นทราบ 
เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้น 
              (5) การพิจารณาให ้ความเห ็นชอบบัญชีรายชื ่อผู ้สม ัครรับ เล ือกตั ้งแบบบัญชีรายชื ่ อ  
กรณีที่ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

             3) คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                  ที่มำ เมื่อมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยวิธีการเลือกตั้งและให้ลงคะแนนลับจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
                องค์ประกอบ 
                พรรคกำรเมืองเดิม การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส าหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบุคคลและจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย                                                     
                  กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมื อง จ านวนไม่ เกิ นกึ่ งหนึ่ งของคณะกรรมการสรรหา 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                  หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง  จ านวนตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่อย่างน้อยต้อง 
มีไม่น้อยกว่า 4 สาขา ซึ่งมาจากต่างภาคกันตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
                  ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด จ านวนตามข้อบังคับพรรคการเมือง                        
 

 

 

 

 

 

 
 
 คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ ดังนี้ 
             แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
            1) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและประกาศให้
สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
 

หมำยเหตุ   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ยังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบ 4 สาขา 4 ภาค (อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา)  
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
  กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง จ านวน 4 คน 
                หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ซึ่งเลือกกันเอง 
จนครบจ านวน 7 คน ในกรณีมีรวมกันไม่ถึง 7 คน ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ได้ครบจ านวน 7 คน กำรเลือกกันเองหรือกำรเลือกตัวแทนสมำชิกให้เป็นไปตำมข้อบังคับพรรคกำรเมือง 
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            2) รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
            3) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 97 
และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีก ำหนดในข้อบังคับพรรคกำรเมือง 

 

 

 

    4) ส่งรายชื่อของผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเพื่อให้สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
ตามรายชื่อ 
            5) รับรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรก ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน
เท่ากันมากกว่าจ านวนดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
            6) ส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  7) กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมือง หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครใดก็ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง        
             8) กรณีที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ 7) 
มีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมา
ทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดนั้นทราบ เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น 
                 แบบบัญชีรำยชื่อ  
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและมีหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
            (2)  รับการเสนอรายชื่อบุคคลจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
            (3)  ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา 97 
และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 (4) จัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 150 รายชื่อ โดยค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ 
และความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 

หมำยเหตุ พรรคการเมืองต้องก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในข้อบังคับพรรคการเมือง ตามมาตรา 15 
วรรคหนึ่ง (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
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            (5)  ส่งบัญชีรายชื่อของผู้สมัครตามข้อ (4) ให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มี พ้ืนที่ที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 
ตามรายชื่อ 
            (6)  รับรายงานผลการนับคะแนนและรวมคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดเรียงล าดับตามผลรวมของ
คะแนน ในกรณีที ่หัวหน้าพรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู ้สมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับที่หนึ่งและให้เรียงล าดับรายชื่อ ตาม
ผลคะแนนดังกล่าวในล าดับถัดไปจนครบจ านวน ในกรณีที ่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื ่อเท่ากัน   
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
            (7)  ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ 
            (8)  กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ ให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการ
และข้ันตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 4) คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               (1)  ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบเป็นการทั่วไป  
               (2)  เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
               (3)  รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหา 
               (4)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อลงคะแนน
เลือกผู้สมัคร 
 (5)  จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบเพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
               (6)  จัดให้มีการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต และผู้ได้รับการเสนอชื่อแบบ
บัญชีรายชื่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน  มีการตรวจบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ
ลงคะแนน ในการลงคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 1 คน  และแบบ
บัญชีรายชื่อให้เลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 

       

   
              (7)  เมื่อสมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศผล
การนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั ้งนั ้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขา  
พรรคการเมืองให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (8)  รายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล าดับสูงสุดสองล าดับแรกของแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
 
 

หมำยเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
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      5) ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
                 (1) ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ  
                 (2) เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด        
                 (3) รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ อจาก
คณะกรรมการสรรหา 
                 (4) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อลงคะแนนเลือก
ผู้สมัคร 
 (5) จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่รับผิดชอบ  
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
                 (6) จัดให้มีการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต และผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน มีการตรวจบัญชีรายชื่อสมาชิก  
ที่มีสิทธิลงคะแนน ในการลงคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 1 คน และ
แบบบัญชีรายชื่อให้เลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 

 

 

                    (7) เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของ
เขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (8) รายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล าดับสูงสุดสองล าดับแรกของแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองส่งมาทั้งหมด หรือกรณีคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองมีมติไม่เห็นชอบกับบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ให้คณะกรรมการ สาขา 
พรรคการเม ืองด า เน ินการสรรหาตามวิธ ีก ารและขั ้นตอนใหม่จนกว่าจะได ้ผู ้สม ัครรับ เล ือกตั ้ง  
ในเขตเลือกตั้งนั้นหรือได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

หมำยเหตุ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด หรือ
กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติไม่เห็นชอบกับบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ให้
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด าเนินการสรรหาตามวิธีการและขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

หมำยเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
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 6) สมำชิกพรรคกำรเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
               สมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเลือกรายชื่อผู ้สมัคร 1 คน  
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน  
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นก าหนด 
               กรณีที่สมาชิกผู้ใดมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของ
สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที ่มีเขตเลือกตั ้งใกล้เคียงตามที ่ก าหนด 
ในข้อบังคับพรรคการเมือง 

 5.3 เงื่อนไขของพรรคกำรเมืองท่ีจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักการ 
หรือเงื่อนไขไว้ว่าพรรคการเมืองใดประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
               (1) ต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดที่ มี เขตพื้นที่ 
ทีร่ับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น เพ่ือท าหน้าที่เก่ียวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
   (2) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 
ให้พรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกผู้ซึ่งได้รับเลือกจำกสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 1. กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคนก็ต้องด าเนินการประชุม
ลงคะแนนเลือกตามวิธีการข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด 
              2. กรณีพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด ้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ต้องด าเน ินการตามค าสั ่งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มาตรา 140 (1) (2) (4) และ (5) ให้ครบถ้วน ในระหว่างเวลาที่ 
พรรคการเมืองยังปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 
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 5.4 วิธีการขั้นตอนกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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  1) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง           
  ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องด า เนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้        
  (1) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการรับสมัครให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน 
เวลาและสถานที่ในการรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
              (2) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้หัวหน้าสาขา 
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
               (3) การด าเนินการรับสมัครให้คณะกรรมการสรรหารับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
               (4) การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร เมื ่อพ้นก าหนดเวลา 
การรับสมัครแล้วให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา 97 และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
               (5) ส่งรายชื่อของผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสม าชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัคร  
               (6) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมสมาชิก เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้รับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
ให้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 
 (7) การจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกเพ่ือใช้ตรวจสอบการลงคะแนนให้สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
              (8) การประชุมลงคะแนนเลือกผู้สมัครให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                    8.1 องค์ประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
                    8.2 ให้ตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
           8.3 การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
             (9) การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ในเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองหรือที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
             (10) การรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่ งได้รับคะแนนล าดับสูงสุด 2 ล าดับแรกของแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผู้ ได้รับคะแนนเท่ากันมากกว่าจ านวนดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 



34 
 

               (11) การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู ้สมัคร 
ซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยพิจารณาจากผู ้ม ีคะแนนสูงส ุด ของแต่ละเขตเล ือกตั ้งกรณ ีเห ็นชอบให้ด าเน ินการตามข้อ (14)  
กรณีเห็นชอบผู้สมัครล าดับถัดไปก็ให้ด าเนินการตามข้อ (14) หากไม่เห็นชอบให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณา
ล าดับถัดไปเป็นผู้สมัคร 
                (12) กรณี ไม่ เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสรรหา 
หากที ่ประชุมร่วมกันมีมติเห ็นชอบกับรายชื ่อผู ้สมัครใดก็ให้เสนอรายชื ่อ ผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และด าเนินการตามข้อ (14)  
                (13) ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขา  
พรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นทราบ เพื่อให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการ
และข้ันตอนใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  
               (14) การออกหนังสือรับรองให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับ 
การสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น 
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หนังสือรับรองของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๘ 

ที่ ......................................     เขียนที่ ............................................ 

 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................................................  

หมายเลขประจ าตัวประชาชน........................................... เป็นสมาชิกพรรค.............................................. . 

ล าดับที่.............. เมื่อวันที่.......... เดือน................................ พ.ศ. ........... พรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่.......... จังหวัด................. ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................  

 
 

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

หมำยเหตุ กรณีที่หัวหน้าพรรคไม่ได้ลงนามในหนังสือรับรองด้วยตนเอง ผู้ลงนามแทนจะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ..... แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. .... และผู้สมัครต้องยื่นหนังสือมอบหมายนี้พร้อมกับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ฉบับร่ำง 
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 2) แบบบัญชีรำยช่ือ 
         ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้       
             (1) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับการเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครให้คณะกรรมการ
สรรหาก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ แล้วมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
              (2) การเสนอรายชื่อบุคคลให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหา 
              (3) การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาการเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อตามมาตรา 97 และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  (4) การจัดท าบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 150 รายชื่อ 
โดยค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 
              (5) การส่งบัญชีรายชื่อของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นใช้ในการประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนน
เลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ  
              (6) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมาชิกเมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้รับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมสมาชิกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ 
  (7) การจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกเพ่ือใช้ตรวจสอบการลงคะแนนให้สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อ 
              (8) การประชุมลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                      8.1 องค์ประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน  
                      8.2 ให้ตรวจสอบสมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
                      8.3 การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 
              (9) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ในเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่นับคะแนนและที่ท าการสาขาพรรคการเมืองหรือที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 
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              (10) การรายงานผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 
              (11) การรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนและให้รวมคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามข้อ (10) 
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู ้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดเรียงล าดับตามผลรวมของคะแนน ในกรณีที่หัวหน้าพรรค
การเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
อยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับที่หนึ่งและให้เรียงล าดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกล่าวในล าดับถัดไปจนครบจ านวน  
ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเรียงล าดับ 
             (12) การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อ (13) หากไม่เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการและ
ขั้นตอนใหม่จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
             (13) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ   
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 บัญชีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

แบบบัญชีรำยชื่อของพรรค……………....................... 

---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฯลฯ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ .ศ. .... และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. .... และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 

ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ................................... พ.ศ. ....... 

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

ส.ส. ๔/๒๑ 

 
เลขที ่………… (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ …….......................….. หัวหน้าพรรค .....…...... หรือเป็นผู้รับมอบ 
จากหัวหน้าพรรค …..............................………. มีที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคอยู่ ณ บ้านเลขท่ี ………... หมู่ ……..... 
ซอย ………....…..........……… ถนน ……….......……………. ต าบล/เทศบาล ……………....……. อ าเภอ …..…….................. 
จังหวัด ................………….. โทรศัพท์ ................……. และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน 
พรรคการเมืองแล้ว ขอยื ่นบัญชีรายชื ่อผู ้สมัครรับ เลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีของ  
พรรค ………….......………………… จ านวน ……………… คน มีรายชื่อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

1   

๒   

๓   

๔   

๕   

   

๗   
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๙   

   
 

ฉบับร่ำง 
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 5.5 ข้อยกเว้นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ต้องด าเนินการสรรหา 

 ในการส่งผู ้สมัครรับ เลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั ้ง โดยไม่ต ้อง
ด าเนินการสรรหาตามที่กฎหมายก าหนด มี 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 
              1)  กำรเลือกตั้งแทนกำรเลือกตั้งท่ีเป็นโมฆะ 
              2)  กำรเลือกตั้งใหม่กรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
              3)  กรณีผู้สมัครของพรรคกำรเมืองนั้นตำยก่อนปิดกำรรับสมัครเลือกตั้ง 
              การคัดเลือกตัวผู ้สมัครของพรรคการเมือง เพื่อส่งสมัครรับเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง ทั้ง 3 
กรณีดังกล่าวให้พรรคการเมืองด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง 

 5.6 กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรก 
    การส่งผู ้สมัครรับเลือกตั ้งของพรรคการเมือง ส าหรับ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น
หลั งจากวันที่ พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. 2560 ใช้บั งคับ  
หำกพรรคกำรเมืองใดได้จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดไว้แล้ว 
ในจังหวัดใด ให้พรรคกำรเมืองนั้นสำมำรถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  

 

 

 

                  

 

               เพื่อเป็นการเตรียมการในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง พรรคกำรเมืองใดจะด ำเนินกำรสรรหำผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งไว้เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ ในการจัดประชุมเพ่ือลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจั งหวัดที่ ได้จัดตั้ งไว้แล้วเป็นผู้ ด าเนินการของทุกเขตเลือกตั้ งในจังหวัดนั้ น  
ส่วนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนั้น 
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    6. กำรเงินและกำรบัญชีของพรรคกำรเมือง 

 6.1 รำยได้ของพรรคกำรเมือง  
 พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้  
 1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง 
 2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 3) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
 4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง  
 5) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากการรับบริจาค 
 6) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
 การได้มาซึ่งรายได้ตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้
นั้นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบ พ.ก. 9 และแบบ พ.ก. 11 แล้วแต่กรณี 
 การจ าหน่ายสินค้าและบริการตาม (3) และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม (4) 
ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 รายได้ของพรรคการเมืองจะน าไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากการด าเนินการของพรรคการเมืองมิได้ 
 ทุนประเดิม 
 พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ 50,000 บาท 

 รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองและกำรหำรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
หรือบริกำร 
 (1) การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรมาแบ่งปันกันในทางธุรกิจโดยราคา
หรือค่าตอบแทนจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องค านึงถึงราคาตามปกติในท้องที่นั้น 
 (2) สถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ที่ตั้งส านักงาน
สาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ประจ าปีของ  
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 (3) เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจ าน่ายสินค้าหรือบริการ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท า
ทะเบียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบด้วย รายการ จ านวนเงิน หรือมูลค่าของสินค้าหรืออัตราค่าบริการแต่ละ
ประเภทให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 (4) เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. 9 
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
 (5) เมื่อพรรคการเมืองได้รับค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงพรรคการเมือง ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบ พ.ก. 9 
 (6) การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และให้แสดง
ในงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 (7) การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่กระท าในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของ  
สภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ               
ของสภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่กระท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก  
การครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

 รำยได้จัดกิจกรรมระดมทุน 
 (1) การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปิดเผยและแสดงวัตถุประสงค์
ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 
 (2) สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ได้แก่ ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ที่ตั้งส านักงานสาขา
พรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ประจ าปีของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง สถานที่ท าการ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร 
 (3) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท า
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจ านวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิ จกรรมระดมทุนและ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบด้วย 
 (4) เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. 9 
ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน 
 (5) การจัดกิจกรรมระดมทุนให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและน าไปแสดงใน 
งบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 การจัดกิจกรรมระดมทุนต้องไม่กระท าในช่วง 90 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
และต้องไม่กระท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงวันเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน นอกจากการครบอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 รำยได้จำกกำรบริจำค 
 (1) ต้องกระท าโดยเปิดเผย   
   ทุกเดือน ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค  
และให้แจ้งนายทะเบียนทราบตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
    การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับบริจาคให้ค านวณราคา
ทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น 
 (2) ออกหลักฐานการรับบริจาค และจัดท าประกาศการรับบริจาค 
 (2.1) เมื่อมีการรบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิกผู้ได้รับบริจาคจัดท าบันทึก 
การรับบริจาค ตามแบบ พ.ก. 10  ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาค 
  (2.2) ให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาค ตามแบบ พ.ก.10 พร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่พรรคการเมืองภายใน 7 วัน นับแต่วันทีได้รับบริจาค 
   (2.3) เมื่อพรรคการเมืองได้รับหลักฐานบันทึกการรับบริจาค ตามแบบ พ.ก.10 ให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ พ.ก. 11 หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามแบบ พ.ก. 12 
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ภายในวันที่ที่ได้รับบริจาค แล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันออกหลักฐานนั้น 
  (2.4) ให้พรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากากรบริจาคของ 
พรรคการเมืองให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ 
   (2.5) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาค จ านวนเงิน รายการทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ได้รับบริจาคมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ตามแบบ พ.ก. 13 และแบบ พ.ก. 13/1 
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือนแล้ว และจัดส่ง
ประกาศดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ  
  (3) จัดท าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค  
       ให้พรรคการเมือง จัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้  
    (3.1) ชื่อ ที่อยู่ของพรรคการเมือง 
  (3.2) ชื่อตัว ชื่อสกุล และท่ีอยู่ของผู้บริจาค 
  (3.3) ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งผู้รับบริจาค 
  (3.4) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค 
  (3.5) รายละเอียดการรับบริจาค 
  (3.6) จ านวนเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
  (3.7) เอกสารอ้างอิง 
  (3.8) ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมือง 
  การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่า ประโยชน์อ่ืนใด ที่ได้รับบริจาค ให้ค านวณราคา
ทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน หรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น 
  (4) น าเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารพาณิชย์  
  (4.1) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์
โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของ
บัญชีเงินฝากและจ านวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีพร้อมทั้งส่งส าเนาบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์รับรองแก่
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว   
  (4.2) กรณีการบริจาคเป็นเงินสด ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
น าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ภายใน  7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการบริจาค แล้วออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ 
ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ได้รับบันทึกการบริจาค 
   (4.3) กรณีบริจาคเงินเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองน าส่งเข้าบัญชี เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อมไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว  
ให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น   
  (5) สิทธิของผู้บริจาค  
  ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่าย
เพ่ือการบริจาคตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้ (ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด)   
  (5.1) บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 10,000 บาท 
  (5.2) นิติบุคคล หักลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 50,000 บาท 
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  (6) ข้อห้ามส าหรับการรับบริจาค  
       (6.1) บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่า 
เกิน 10,000,000 บาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละ  5,000 000 บาท
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 
  พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้ 
  (6.2) ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  (6.3) ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มี 
การบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการ
การเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง โดยมิได้กระท าหรือมีส่วนกระท าการอันเป็น  
การต้องห้ามนั้น  
  (6.4) ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จาก 
    (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
   (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน
สาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
     (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุน 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือ  
โดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
  (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
หรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
  (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3 (4)  
หรือ (5)  
   
 
  
 
  (6.5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตามข้อ  (6.4) จะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองมิได้        
  (6.6) ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐ 
ถือหุ้นใหญ่ บริจาค ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน  
 

หมำยเหตุ ข้อห้ามตามข้อ 6.4 ไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกรรมทางการเมือง    
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  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ให้หมายถึง กิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนมากที่สุด
ในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ หรือมีจ านวนถึง 1 ใน 3 ของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
   
 
 
 
 
    6.2 กำรใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง 
  เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องน าไปใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 
 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก 
 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง 
 โดยพรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองทุกประเภทไม่ว่าในรูปแบบใด เพ่ือให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยประกาศ
เผยแพร่ผ่ านในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง หรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนเข้าถึงได้ โดยสะดวก                    
หรือปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลา  30 วัน นับแต่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 ห้ามมิให้สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้บริหาร
พรรคการเมือง หรือบุคคลใด ให้ เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืน ใดแก่สมาชิกซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว ถ้าการ
ให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา 144 หรือมาตรา 149 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ให้พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบถึงการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  
โดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการน าเงินหรือทรัพย์สิน
ของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 84 มาตรา 87 และมาตรา 88  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 6.3 กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน 
 1) กำรจัดท ำบัญชี 
      ในการจัดท าบัญชีของพรรคการเมืองต้องมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยบัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วยบัญชี 4 ประเภท ได้แก่ 
  (1) บัญชีรำยวันแสดงรำยได้หรือรำยรับ และแสดงค่ำใช้จ่ำยหรือรำยจ่ำย 
   บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย เป็นสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นเกี่ยวกับการรับหรือจ่ายตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องด าเนินการให้มีการลงรายการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
 
 
 

หมำยเหตุ ห้ามมิให้วัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศาสนาและองค์กรทางศาสนาไม่ว่า 
จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองหรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน  
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  (2) บัญชีแสดงรำยรับจำกกำรบริจำค  
                        บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคต้องเป็นบัญชีที่แสดงถึงรายละเอียดการรับบริจาค                        
โดยแสดงถึง ชื่อ ที่อยู่ของพรรคการเมือง ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้บริจาค ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่ง                 
ผู้บริจาค วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค รายละเอียดการรับบริจาค จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เอกสารอ้างอิง ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง และแสดงถึงการรับบันทึก 
การรับบริจาค และเอกสารหลักฐานต่างๆ จากผู้รับบริจาค รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรั บเงิน  
ตามแบบ พ.ก. 11 หลักฐานการรับบริจาคของพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 12 ทั้งนี้  จะต้องลงรายการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น 
  (3) บัญชีแยกประเภท   
   บัญชีแยกประเภท เป็นสมุดบัญชีที่ ใช้บันทึกรายการที่ผ่านจากสมุดรายวันขั้นต้น คือ  
สมุดรายวันรายรับ สมุดรายวันรายจ่าย สมุดรายวันทั่วไป เป็นสมุดบัญชีซึ่งมีการจ าแนกรายการทางการเงิน
ออกเป็นประเภทต่างๆ แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ าแนกรายการบัญชีแยกประเภทไว้ 5 บัญชี 
ได้แก่ บัญชีทรัพย์สิน บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่าย 
   สมุดบัญชีแยกประเภททั่ วไปจะรวมทุ กๆ บัญชี ไว้ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่ วไป 
ในงวดบัญชีนั้ นๆ เมื่ อสิ้ นงวดบัญชี ให้ ปิ ดบัญชีแยกประเภทและแสดงยอดคงเหลือหรือยอดยกไป  
เพ่ือจัดท างบการเงินที่เกี่ยวข้องและเมื่อเริ่มระยะเวลาบัญชีในงวดใหม่ บันทึกรายการเปิดบัญชีและแสดง 
ยอดยกมาในบัญชีแยกประเภทในชื่อบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ให้บันทึกรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน 
สิ้นเดือนที่รายการนั้นๆ เกิดขึ้น 
  (4) บัญชีแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน 
   บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นบัญชีแสดงรายละเอียดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 
ของพรรคการเมือง จะต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
  2) กำรปิดบัญชี 
   (1) การปิดบัญชีพรรคการเมือง ต้องด าเนินการปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้มี 
การจดแจ้งจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปต้องปิดบัญชีในทุกสิ้นปีปฏิทิน (วันที่ 31 ธันวาคม) 
   (2) เมื่อพรรคการเมืองปิดบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว ต้องจัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง   
  3) กำรจัดประชุมใหญ่เพื่อพิจำรณำรับรองงบกำรเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 
   (1) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งส านักงานของพรรค และสาขาทุกสาขา ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการประชุมใหญ่ 
   (2) งบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง และท าการปิดประกาศแล้วให้น าเข้าที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พร้อมกับด าเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี ทั้งนี้ การจัดประชุมใหญ่
เพ่ือพิจารณาจะต้องด าเนินการภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 4) กำรจัดท ำงบกำรเงินของพรรคกำรเมือง  
  งบการเงินอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (1) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ต้องแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินและทุนของพรรคการเมือง และ
แสดงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการแสดงฐานะของการด าเนินกิจการของ 
พรรคการเมือง ณ วันที่มีการปิดบัญชี คือ วันสิ้นปีปฏิทิน (วันที่ 31 ธันวาคม) 
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   (2) งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง  
   (2.1) ต้องแสดงที่มาของรายได้ ดังนี้ 
   (1) เงินทุนประเดิม 
  (2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
  (3) เงินที่ได้จากากรจ าหน่ายสินค้าและบริการของพรรคการเมือง  
  (4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากากรจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง  
  (5) เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค  
  (6) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
  (7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
  (2.2) ต้องแสดงที่มาของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง  
   (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง 
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   7. กำรจัดสรรเงินอดุหนุนและกำรสนับสนุนให้แก่พรรคกำรเมือง 

    7.1 กำรก ำหนดวงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคกำรเมือง 

 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองเสนอกรอบการก าหนดวงเงินที่จะจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือเพ่ือการอ่ืนส าหรับปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ในการก าหนดกรอบวงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองหรือเพ่ือการอ่ืน ประกอบด้วย 
 1) เงินที่ ได้รับจากกรมสรรพากรที่ผู้ เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบรายการภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาประจ าปีให้แก่พรรคการเมือง 
 2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
 3) เงินค่ าธรรมเนี ยมการสมัครรับ เลือกตั้ งตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินร้อยละ 50 
 4) เงิน และดอกเบี้ ยที่ ได้ รับจากการเรียกคืนจากผู้ ซึ่ งต้ อ งรับผิ ดชอบ ในการจัด ให้ มี 
การเลือกตั้งใหม่ อันเนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ที่ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้านั้น 
ไม่เกินร้อยละ 70 
 5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ ให้น ามาจัดสรรไม่เกินร้อยละ 70 
 6) ดอกผล และรายได้ที่ เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ อ่ืนใดของกองทุนเพ่ือพัฒนา 
พรรคการเมืองไม่เกินร้อยละ 80 
 7) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าให้แก่พรรคการเมืองหรือเพ่ือการอ่ืน  
ให้น ามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ 
    7.2 กำรค ำนวณวงเงินอุดหนุนให้แก่พรรคกำรเมือง 
 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิ
เป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ในข้อ 7.1 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1) จัดสรรเงินอุดหนุนจากผู้เสียภาษีเงินได้ที่แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาประจ าปีให้แก่พรรคการเมือง ให้จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองตามท่ีผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ 
 2) จัดสรรร้อยละ 40 ของวงเงินจัดสรรตามข้อ 7.1 นอกจากเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร 
ให้จัดสรรให้ตามจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตาม
อัตราส่วนระหว่างจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันในปีที่ ผ่านมาต่อจ านวน
เงินค่าบ ารุงที่พรรคการเมืองนั้นๆ ได้รับมาในปีที่ผ่านมาแต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา 
 3) จัดสรรร้อยละ 40 ของวงเงินจัดสรรตามข้อ 7.1 นอกจากเงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร  
ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปส าหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อ
คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ ส าหรับปีอ่ืนให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมือง 
ทุกพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 
 4) จัดสรรร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรรตามข้อ 7.1 นอกจากเงินที่ ได้รับจากรมสรรพากร 
ให้จัดสรรให้ตามจ านวนสาขาพรรคการเมือง โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจ านวน
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สาขาพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมืองรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจ านวนสาขาพรรคการเมืองของ  
พรรคการเมืองนั้นๆในปีที่ผ่านมา  
 การจัดสรรเงิน อุดหนุน ให้ แก่พรรคการเมื องที่ มี ผู้ มอบให้ โดยระบุ วัตถุป ระสงค์ ให้ แก่ 
พรรคการเมืองใดให้จัดสรรเงินตามจ านวนเงินดังกล่าวให้แก่พรรคการเมืองนั้น 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ด าเนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งเตือนแล้วยังมิได้ปฏิบัติตาม  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งลดจ านวนเงินที่จะจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนั้นร้อยละ  10 เว้นแต่ 
พรรคการเมืองมีเหตุผล ความจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองท าหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองในแต่ละปีตามวงเงินในข้อ 7.1 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 1) การจัดสรรเงินตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ตามข้อ 7.1 (1) 
 2) การจัดสรรเงินตามจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับในรอบปี 
ที่ผ่านมาให้ค านวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ 7.2 (2) คูณด้วยจ านวนเงินค่าบ ารุง 
พรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง หารด้วยจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองทั้ งหมดของ  
พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ผลลัพธ์ที่ ได้คือจ านวนวงเงินสู งสุดที่ อาจจัดสรรให้ตามจ านวนเงินค่าบ า รุง 
พรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง  
  ในการนี้ พรรคการเมืองจะได้รับเงินอุดหนุนไม่เกินเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับจากสมาชิกพรรคการเมืองในปีที่ผ่านมา 
 3) การจัดสรรเงินตามคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ของแต่ละพรรคการเมือง เฉพาะปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปให้ค านวณจากวงเงินที่จัดสรรให้พรรคการเมือง
ตามข้อ 7.2 (3) คูณด้วยจ านวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไปของแต่ละพรรคการเมือง หารด้วยจ านวน
คะแนนเสียงทั้งหมดจากการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวนวงเงินสูงสุดที่อาจ
จัดสรรให้ตามจ านวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไปของแต่ละพรรคการเมือง  
 ส าหรับการจัดสรรเงินในปีอื่นๆ ให้จัดสรรตามวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีให้แก่พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองให้ค านวณจากวงเงิน
ที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ 7.2 (3) คูณด้วยจ านวนวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับหารด้วยจ านวนวงเงินอุดหนุนจาก
การแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ ผลลัพธ์ที่ได้
คือจ านวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรรให้ตามจ านวนวงเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีให้แก่พรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง 
 (4) การจัดสรรเงินตามจ านวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองให้ค านวณจากวงเงิน
ที่จัดสรรให้พรรคการเมืองตามข้อ 7.2 (4) คูณด้วยจ านวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองหารด้วย
จ านวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวนวงเงินสูงสุดที่อาจจัดสรร
ให้ตามจ านวนสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง 
 (5) การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองตามจ านวนวงเงินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ให้แก่
พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดตามข้อ 7.2 วรรคสอง 
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 7.3 กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง 
 ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ 7.2 ใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น 
   (1.1) การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   (1.2) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 (2) การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน   
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 เช่น 
  (2.1) การจัดให้มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบทะเบียน สมาชิก 
พรรคการเมืองและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
  (2.2) การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เช่น กรณีการปิดประกาศทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
  (2.3) การหาสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการ เมือง และตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  (2.4) การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
  (2.5) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 (3) การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม เช่น 
  (3.1) การพัฒนาพรรคการเมือง และการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพ และ
คุณธรรมอันดีงาม 
  (3.2) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภายในพรรคการเมือง 
  (3.3) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 (4) การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนในทางการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาทิ 
  (4.1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของพรรคการเมือง 
  (4.2) การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป 
  (4.3) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 (5) การอ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 พรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจะใช้จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดมิได้ เว้นแต่เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับตามข้อ 7.2 (4) แต่การใช้จ่ายเงินนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่านั้น  
 ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะต้องด าเนินการและใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
อุดหนุนตามข้อ 2 เป็นรายปี โดยให้เริ่มนับวันจัดสรรเงินอุดหนุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
ของปีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
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 7.4 กำรรำยงำน กำรตรวจสอบ กำรเรียกคืน กำรลดและกำรงดวงเงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ 7.2 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบก่อนตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดก็ได้ ในกรณีที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตามข้อ 7.3 
ให้แจ้งพรรคการเมืองทราบ 
 พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกรายการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.3 และให้จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ทุกๆ 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน  15 วันของทุกๆ  
3 เดือนตามแบบท้ายระเบียบนี้พร้อมส าเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรคการเมืองมอบหมายเป็นหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกแผ่น 
 ในกรณีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองในรอบ 3 เดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน 
พรรคการเมืองจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินพร้อมแจ้งวงเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลด้วย 
 ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผล ให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีเฉพาะเงินที่เหลือจ่ายพร้อม
ดอกผลดังกล่าวให้ชัดเจน โดยสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวไปสมทบกับเงินอุดหนุนในปีถัดไป  เพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรา 23 และมาตรา 84 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560  
ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองด าเนินการใช้จ่ายเงินที่เหลือจ่ายพร้อมดอกผลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจการและการพัฒนาพรรคการเมืองตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดให้หมดในปีถัดไป 
 ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองตามข้อ 
4.3 หากนายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดตามข้อ 7.3 หรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั ้งแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเรื ่องนั ้ นของปีถัดไป และในการนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเรียกเงินอุดหนุนในส่วนที่พรรคการเมืองใช้จ่ายไม่เป็นไปตามข้อ 7.3 หรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองคืนหรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนเท่ากับจ านวนเงินอุดหนุน 
ที่พรรคการเมืองใช้จ่ายไม่เป็นไปตามข้อ 7.3 หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ในปีถัดไปด้วยก็ได้ 
 ในกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองแล้ว 
ปรากฏว่าเป็นการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่รายงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกเงิน
อุดหนุนคืนจากหัวหน้าพรรคการเมือง และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และให้งดการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่พรรคการเมืองนั้นในปีถัดๆ ไปจนกว่าช าระคืนครบถ้วน 
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 7.5 กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นประจ าทุกปี 
 ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง ต้องมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่โดยอย่างน้อย
จะต้องท าการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 2) ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 3) ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาพรรคการเมืองทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างยั่งยืน 
 ให้รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการด าเนินงานของกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบต่อไป 
 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามมาตรา 23 และ
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้พรรคการเมือง 
ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาสตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ก าหนดและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบก่อนการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส  
 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะด าเนินกิจกรรมให้แจ้งก าหนดการพร้อม
ทั้งแผนงานหรือโครงการตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง 
 กรณีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวรรคสอง ให้พรรคการเมืองแจ้ง  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 
 กรณีการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ ที่ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
พรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองระบุในรายละเอียดในเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยว่า ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก
กองทุน งบประมาณ วัน เดือน ปีที่จัดพิมพ์ จ านวนที่จัดพิมพ์ สถานที่จัดพิมพ์ และส่งตัวอย่างสิ่งพิมพ์ให้
ส านักงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
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   8. กำรสิ้นสดุของพรรคกำรเมือง 

 การสิ้นสุดของพรรคการเมือง มี 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 
 1. สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 2. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 
 3. มีการควบรวมพรรคการเมือง 
 

 
 
    8.1 กำรสิ้นสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมือง 
 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ดังนี้ 
 1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่สามารถด าเนินการตาม
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2) ภายหลังจากท่ีได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่ก าหนดใน
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ติดต่อกัน 
เกิน 90 วัน 
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 3) ภายหลังจากที่ด าเนินการครบตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ  1 สาขา 
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
 4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 1 ปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
 5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป  2 ครั้ง
ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปีติดตอ่กัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากนั 
 6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
 7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า                        
พรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามข้อ 8.1 ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่า
มีกรณีที่ เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพตามข้อ 8.1 ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการสิ้นสภาพ
ของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีเช่นนี้ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
 ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยภายใน  30 วัน นับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของ 
พรรคการเมืองเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 

     8.2 กำรยุบพรรคกำรเมือง 
 กระบวนกำรก่อนศำลมีค ำสั่งยุบพรรค 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
 1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
 2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 3) ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
 4) ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า 
หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
 5) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับ  
ในฐานะที่เป็นสมาชิก 
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 6) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
 7) รับบริจาคเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 
 8) กระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืน
ได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคลอ่ืนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 
 10) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
  (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน
หรือนอกราชอาณาจักร 
  (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่
ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
  (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือ ซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็น
บุคคล ผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
 (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
 (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 กรณีตาม (1) – (6) ไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 12) แจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่า
เป็นความเท็จ 
 13) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายก าหนด  
 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท าการดังกล่าว ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือพิจารณา โดยให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 โดยการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นค าร้องเอง หรือ  
จะมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็น ผู้ยื่นค าร้องและด าเนินคดีแทนก็ได้ และเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินคดีนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้ 
อัยการสูงสุดช่วยเหลือด าเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการ
ตามข้อ 1) – 13) ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น นอกจากนี้ในกรณีที่เห็นสมควรศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท า
ใด ไว้เป็นการชั่วคราว ตามค าร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง หรืออัยการ
สูงสุด แล้วแต่กรณีก็ได้ 
 กระบวนกำรภำยหลังศำลมีค ำสั่งยุบพรรค 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา แล้วห้ามมิให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1) ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ า หรือพ้องกับชื่อ 
ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 
 2) ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร  
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในก าหนด  10 ปี นับแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 
 กำรด ำเนินกำรช ำระบัญชีของพรรคกำรเมือง กรณีที่พรรคกำรเมืองสิ้นสภำพหรือยุบ 
 1) ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้ง
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ และให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน  180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง ถ้าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช าระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลา 
ได้ อีกไม่ เกิน 180 วัน โดยแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งทราบ กรณีนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จแต่จะด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบมิได้ 
 2) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ของพรรคการเมืองเพ่ือน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงิน  
หรือทรัพย์สิน เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่งจ่ายเงินจากกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ 
 3) ในการช าระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้โอน
ให้แก่องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ถ้าในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็น
ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 4) ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับแก่การช าระบัญชีของพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม 
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 8.3 กำรควบรวมพรรคกำรเมือง 

 การควบรวมพรรคการเมืองให้กระท าได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่เท่านั้น            
โดยในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
 ล ำดับและข้ันตอนกำรควบรวมพรรคกำรเมือง 
 1. พรรคการเมืองที่จะควบรวมกัน ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง 
 2. เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันตามข้อ 1 แล้ว ให้หัวหน้า 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวนพรรคการเมืองละสิบคน ประชุมร่วมกัน  
เพ่ือด าเนินการร่างข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 
 3. เมื่อมีการประชุมเพ่ือด าเนินการร่างข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 2 แล้ว  
ให้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุกพรรคการเมืองที่จะควบรวมกัน เพ่ือประชุม  
ตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 และด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 11 โดยการเรียก
ประชุมตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
และให้ด าเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 4. เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีค าสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุ ดลง โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิม 
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่ จัดตั้งขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ 
พรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้ งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ ง  
พรรคการเมือง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามข้อ 4 แล้ว ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประกาศค าสั่งการสิ้นสุด และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 
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    9. ข้อห้ำมและบทก ำหนดโทษ 

 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
เป็นโทษทางอาญาทั้งหมด มีจ านวน 66 ฐานความผิด (29 ฐานความผิด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบฐานความผิดนั้นๆ 15 ฐานความผิด ให้อ านาจศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี และ 14 ฐานความผิด ให้อ านาจศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) 

 
ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 

1 7      ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ ง 
นายทะเบี ยนพ ร ร ค ก า ร เมื อ ง 
ตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ให้ นายทะเบียน 
พรรคการเมื อ งมี อ าน าจ เรี ย ก 
บุคคลที่ เกี่ยวข้องมาให้ค าชี้ แจง 
หรือให้ ส่ งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ เกี่ ยวข้องมาเพ่ื อประกอบการ
พิจารณาได ้

102      ผู้ ใด ไม่ ม า ให้ ค าชี้ แ จ งห รื อ 
ไม่ ส่ งเอกสารหรื อหลั กฐาน ต่ อ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองตาม
มาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่ เกิน  6 เดื อน หรือปรับไม่ เกิน 
10,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
(5 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

2 13      เอกสารและหลั กฐานที่ ต้ องยื่ น 
ไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองตามมาตรา 11 วรรค
หนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
     (1) ชื่ อ  ที่ อยู่  เลขประจ าตั ว
ประชาชน และลายมือชื ่อของ 
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
     (2) หลักฐานการช าระเงินทุน
ป ร ะ เด ิม ข อ งผู ้ร ่ว ม ก ัน จ ัด ตั ้ง 
พรรคการเมืองทุกคน  
     (3) ข้อบังคับ 
     (4) บันทึกการประชุมตามมาตรา 
10 วรรคสาม ซึ่ งผู้ ได้ รับเลือกเป็น
หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความ
ถูกต้อง 
     (5) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียน
พรรคการเมืองในกรณีที่มีการแจ้ง
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามมาตรา 18 

103      ผู้ ใดยื่ นเอกสารหรื อหลั กฐาน 
ตามมาตรา 13 อันเป็นเท็จ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (10 ปี) 

(ใบแดง) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
3 22 

วรรค
สอง 

     เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและ
ก ากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท า
การในลั กษณะที่ อาจท าให้ การ
เลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

104      หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง กรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่า 
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
22 วรรคสอง และไม่รายงานเป ็น
หนังส ือให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทราบ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่ เกิ น  50,000 บาท และ 
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (1 ปี) 

(ใบแดง) 

4 22 
วรรค
สำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
วรรคสี่ 

     เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ 
บ ริ ห า ร พ ร ร ค ก า ร เมื อ งห รื อ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเมื่ อคณะกรรมการบริหาร
พ รรคการ เมื อ งได้ รั บ แจ้ งจ าก 
นายทะเบียนพรรคการเมืองว่า
ส ม า ชิ ก ก ร ะ ท า ก า ร อั น อ า จ 
มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีมติหรือ 
สั่งการให้สมาชิกยุติการกระท านั้น
โดยพลัน และก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการที่จ าเป็นเพ่ือมิให้สมาชิกผู้ใด
ก ระท าก า รอ ัน อ าจม ีล ักษ ณ ะ 
ดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีมติ 
     ใน ก รณี ที่ ค ว ามป รากฏ ต่ อ 
นายทะเบี ยนพรรคการเมื องว่ า
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไ ม ่ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ว ร ร ค ส า ม  
ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง

104      หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตั วแทนพรรคการ เมือ งประจ า
จังหวัด หรือผู้ด ารงต าแหน่ งใน
พรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝ่าฝืน
ห ร ือ ไม ่ป ฏ ิบ ัต ิต าม มาต รา  22 
ว ร ร ค สี ่ แ ล ะ ไม ่ร า ย ง า น เป็ น
หนังสือให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทราบ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (1 ปี) 
 

(ใบแดง) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
เส น อ เรื่ อ งต่ อ ค ณ ะก รรม ก า ร 
การเลือกตั้งเพ่ือพิจารณามีค าสั่ง 
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
พรรคการเมืองนั้นพ้นจากต าแหน่ง
ทั้งคณะ ค าสั่งดังกล่าวให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้
กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ซึ่ ง พ้นจากต าแหน่ งเพราะเหตุ
ดั งกล่ า ว  ด า ร งต าแ ห น่ ง ใด ใน 
พรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา 
20 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

5 22  
วรรค
หก 

     ห ้า ม ม ิให ้ก ร รม ก ารบ ร ิห า ร 
พรรคการเมื องซึ่ งพ้ นจากต าแหน่ ง 
ต า ม ว ร ร ค สี ่ก ร ะ ท า ก า ร อ ัน มี 
ล ักษณ ะเป ็นการก ้าวก ่ายหร ือ
แทรกแซงการด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองนั้น เว้นแต่จะเป็น
การด าเนินการตามสิทธิและหน้าที่
ข อ ง ส ม า ชิ ก ต าม ที่ ก าห น ด ไว้ 
ในข้อบังคับ และห้ามมิให้มีส่วนร่วม
ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ ง 
เป ็นสมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎร 
หรือต าแหน่งอ่ืนหรือการสรรหา
บุ ค ค ล เพ่ื อ แ ต่ งตั้ ง เป็ น ผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางการเมือง 

105      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหก 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 
15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 140,000 บาท 
ถึ ง 300 ,000  บ าท  ห รือทั้ งจ า 
ทั้งปรับ (15 ปี) 

- 

6 23  
วรรค
สอง 

     ใ น ก า ร ด า เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม 
ทางการเมืองตามหลักการปกครอง 
ใน ระบอบป ระชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมือง
ต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
     (1 ) ส่ งเสริ ม ให้ สมาชิ กและ
ประชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจ 
ที่ ถู กต้องเกี่ ยวกับการปกครอง 
ใน ระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคสอง 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับ อีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมี
เหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย 
     (2) ร่วมกับประชาชนในการหา 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
อย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ 
การพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็น
เป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
     (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินกิจกรรม 
ท า งก า ร เม ือ ง  ร ว ม ต ล อ ด ทั ้ง 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
การด าเนินงานขององค์กรอิสระ
อย่างมีเหตุผล  
     (4)  ส ่ง เส ร ิม ให ้ส ม าช ิก แ ล ะ 
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  
รู ้จ ัก ย อ ม ร ับ ใ น ค ว า ม เ ห ็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง 
และแก้ ไขปัญ หาความขัดแย้ ง 
ทางการเมื อ งโดยสันติ วิ ธี  เพ่ื อ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและ
ประชาชน 
     (5 ) ก ิจ ก ร ร ม อื ่น อ ัน จ ะ ย ัง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนา
พรรคการ เม ือ งให ้เป ็นสถาบ ัน 
ทางการเมื องของประชาชน ทั้ งนี้ 
ตามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     ให้หัวหน้าพรรคการเมือง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง จัดท าแผน
หรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรม
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
ตามวรรคหนึ่ งในแต่ละปี ส่ งให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในเด ือน เมษายนของท ุกปี  
และให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
เผ ย แ พ ร่ ให้ ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ 
เป็นการทั่วไป 

7 25      ให ้น า ย ท ะ เบ ีย น ส ม า ช ิก 
พรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และจัดท า
ท ะ เบ ีย น ส ม า ช ิก ให ้ต ร งต า ม 
ความเป็นจริงและต้องให้สมาชิก
ตรวจดูได้โดยสะดวก ณ ส านักงานใหญ่
ของพรรคการเมือง รวมทั้งประกาศ
ชื่ อ แ ล ะน าม ส กุ ล ข อ งส ม าชิ ก 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
เพ่ือประโยชน์ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ให้ หั วหน้ าพรรคการเมื องแจ้ ง
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บสมาชิ ก ให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ตามรายการ หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที ่น ายทะเบ ียน 
พรรคการเมืองก าหนด 

106      ห ัว ห น ้า พ ร ร ค ก า ร เ ม ือ ง  
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
ผู้ ใด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รา  2 5  
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

8 25  
วรรค
สำม 

     ในกรณี ที่ พรรคการเมืองใด 
แอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิก
โดยผู้นั้นไม่รู้ เห็นหรือไม่สมัครใจ  
ผู ้ที ่ถ ูก แ อบ อ ้า งห ร ือ ผู ้ที ่ไ ด ้ร ับ
มอบหมายจากผู้ถูกแอบอ้าง อาจแจ้ง
ต่ อนายทะเบี ยนพรรคการเมื อง 
เพ่ื อตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ งและ
พิจารณาลบชื่อของผู้นั้นออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดย 
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น 
 
 

107      นายทะเบี ยนสมาชิ กจั ดท า
ทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จหรือ
พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใด
สมั ค รเป็ นสมาชิ กของตนตาม
มาตรา 25 วรรคสาม ต้องระวาง
โทษจ าคุก ไม่ เกิน 3 ปี  หรือปรับ 
ไม่ เกิ น 60,000 บาท หรือทั้ งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลื อกตั้ งของผู้ นั้ นมีก าหนด 5 ปี  
(10 ปี) 

(ใบแดง) 
- พระราชบัญญัติ
ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
พ รรคการ เมื อ ง 
พ . ศ .  2 5 5 0  
ให้นายทะเบียน
ส ม า ชิ ก พ ร ร ค
การเมือง ต้องรับ
โ ท ษ ส า ห รั บ
ความผิดฐานนี้ 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
9 26  

วรรค
สอง 

     ใ น ก ร ณ ีที ่ ป ร า ก ฏ ต ่ อ  
นายทะเบียนพรรคการเมืองว่า
บุ ค ค ล ใด เป็ น ส ม า ชิ ก ห ล า ย 
พรรคการเมืองให้นายทะเบียน
พ รรค ก าร เมื อ งมี ห นั งสื อ แจ้ ง 
ให้ หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก า ร เมื อ งที่
เกี่ ยวข้องทราบและลบชื่อผู้นั้ น 
ออกจ ากก าร เป็ น สม าชิ ก ของ 
พรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้า
พรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกผู้นั้น
ทราบโดยเร็ว แล้วแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลา
ที่ น ายทะเบี ยนพรรคการเมื อง
ก าหนด 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 วรรคสอง 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไ ม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับ อีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

10 29      ห้ ามมิ ให้ผู้ ใดซึ่ งมิ ใช่สมาชิ ก 
กระท าการใดอันเป็นการควบคุม 
ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของ
พรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาด 
ความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม 

108      ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 29 ต้ อ ง
ระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่  5 ปี  ถึง  
10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท                     
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
แ ล ะ ให้ ศ าล สั่ ง เพิ ก ถ อ น สิ ท ธิ 
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (15 ปี) 

(ใบด ำ) 

11 30      ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใด 
ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่า
โดยทางตรงห รื อ โดยทางอ้ อม 
เพ่ื อจูงใจให้บุ คคลหนึ่ งบุคคลใด
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่
สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึง
ได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 

109      ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา  30 ต้ อ ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
ทั ้ง จ าทั ้งป ร ับ  แ ล ะ ให ้ศ าล สั ่ง 
เพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ งของผู้ นั้ น 
มีก าหนด 5 ป(ี10 ปี) 
     ถ ้าความผิดตามวรรคหนึ ่ง  
เป็ นการกระท าเพ่ื อ ให้ ล งห รื อ 
ข อ ล ง ส ม ัค ร ร ับ เล ือ ก ตั ้ง เป ็น
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่  5  ปี  ถึง  
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท 
ถึ ง 200 ,000  บ าท  ห รือทั้ งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (15 ปี) 
 

(ใบแดง) 
 
 

(ใบด ำ) 
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12 31      ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอม
จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากพรรคการเมืองหรือจาก
ผู้ใดเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

109      ผู ้ใดฝ ่าฝ ืนมาตรา  31  ต ้อ ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
ทั ้ง จ าทั ้งป ร ับ  แ ล ะ ให ้ศ าล สั ่ง 
เพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ งของผู้ นั้ น 
มีก าหนด 5 ปี (10 ปี) 
     ถ ้าความผ ิด ตามวรรคหนึ ่ง  
เป็ นการกระท าเพ่ื อ ให้ ล งห รื อ 
ข อ ล ง ส ม ัค ร ร ับ เล ือ ก ตั ้ง เป ็น
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่  5 ปี  ถึง  
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท
ถึ ง 200 ,000  บ าท  ห รือทั้ งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (15 ปี) 

(ใบแดง) 
 
 
 

(ใบด ำ) 

13 32      ห ้า ม ม ิใ ห ้ผู ้ ใ ด ซึ ่ง ม ิใ ช่ 
พ ร ร ค ก า ร เม ือ ง ใช ้ชื ่อ  ชื ่อ ย ่อ  
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
หรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท า
ให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรค
ก า ร เ ม ือ ง ห ร ือ ใ ช ้ชื ่อ ที ่มี
อ ัก ษ ร ไ ท ย ป ร ะ ก อ บ ว ่า   
“พรรคการ เม ือ ง” หรืออ ักษ ร
ต่างประเทศซึ ่งแปลหรืออ่านว่า 
“พรรคการเมือง” 

110      ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา  32 ต้ อ ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่ เกิน  20,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทัง้ปรับ (5 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

14 33  
วรรค
สอง 

     เมื่ อจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมื อง 
ขึ ้น ใน ภ าค ใด แล ้ว  ให ้ห ัวห น ้า 
พ รรค การ เม ือ งม ีห น ังส ือ แจ ้ง 
การจัดตั้ งสาขาต่ อนายทะเบี ยน 
พรรคการเมื อ งภาย ใน  15 วัน  
น ับ แ ต ่ว ัน ที ่จ ัด ตั ้ง ส า ข า นั ้น 
ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะวิ ธี ก ารที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด
โ ด ย ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ 
ให้ ประกาศให้ประชาชนทราบ 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับ อีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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เป็นการทั่วไปด้วย 

15 33  
วรรคสี่ 

     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ ตั้ งส าขาพ รรคการ เมื อ งหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือ
แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด
โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง และ 
ให้ ประกาศให้ ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปด้วย 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสี่ 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

16 35      เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขา
พรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ ในเขต
เลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิก
ซึ่ งมีภู มิล าเนาอยู่ ใน เขตเลือกตั้ ง 
ในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือกของ
ส ม าช ิก ด ัง ก ล ่า ว เป ็น ต ัว แ ท น 
พรรคการเมื อ งป ระจ าจั งห วั ด 
เ พื ่อ ด า เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม ข อ ง  
พ ร รค ก า ร เม ือ ง  ใน เข ต พื ้น ที่ 
ที่ รับผิ ดชอบนั้ นและให้ น าความ 
ในมาตรา 34 มาใช้บังคับแก่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจั งหวัดด้วย 
โดยอนุโลม 
     ให้ พ ร รค ก าร เมื อ งแ จ้ ง ให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภ าย ใน  15  ว ัน  น ับ แต ่ว ัน ที ่มี 
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน
พรรคการเมื อ งป ระจ าจั งห วั ด 
ต าม ห ล ัก เกณ ฑ ์แ ล ะว ิธ ีก ารที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด
โ ด ย ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ ข อ ง

113      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน 50,000 บาท และปรับอีก 
วันละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลา
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

17 38  
วรรค
สอง 

     มาตรา 38 การด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมือง 
     (1 ) การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง 
ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
พรรคการเมือง 
     (2 ) การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง
ข้อบังคับ 
     (3 ) ก า ร เล ือ ก ตั ้ง ห ัว ห น ้า 
พ ร ร ค ก า ร เม ือ ง  เ ล ข า ธ ิก า ร 
พ ร ร ค ก า ร เ ม ือ ง  เ ห ร ัญ ญ ิก 
พรรคการ เม ือ ง  นายทะเบ ียน 
สมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืน
ของพรรคการเมือง 
     (4) การเลือกตั้ งคณะกรรมการ 
สรรหาผู ้สม ัครรับ เล ือกตั ้งของ 
พรรคการเมือง 
     (5) ให้ ความเห็ นชอบรายงาน 
การเงินและการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองที่ได้ด าเนินการไป 
ในรอบปีที่ผ่านมา 
     (6 ) ก ิจ ก า ร ที ่เ ส น อ โ ด ย 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
     (7) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้
ใน พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธ ร รม นู ญ นี้  ก ฎ ห ม าย ห รื อ
ข้อบังคับ 
     กิ จการตาม  (1 ) ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์
ทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง 
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
และ (3) ก า ร เล ือ ก ตั ้ง ห ัว ห น ้า 
พ ร ร ค ก า ร เม ือ ง  เ ล ข า ธ ิก า ร  

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคสอง 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
พ ร ร ค ก า ร เ ม ือ ง  เ ห ร ัญ ญ ิก 
พรรคการ เมือ ง  นายทะเบียน 
สมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืน
ของพรรคการเมื อ ง เมื่ อ ได้ รั บ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข อ งพ ร ร ค ก า ร เมื อ ง แ ล้ ว  ให้ 
พรรคการเมืองมีหนั งสือแจ้งให้ 
นายทะเบี ยนทราบ  เพ่ื อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 
1 5  ว ัน  น ับ แ ต ่ว ัน ที ่ไ ด ้ร ับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข อ ง พ ร รค ก า ร เมื อ ง  แ ล ะ ให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ในราชกิจจานุเบกษา 

18 38  
วรรค
สำม 

     ในกรณี ที่ กรรมการบริห าร
พรรคการเมื องครบวาระ ตาย 
ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล 
หรื อเปลี่ ยนแปลงด้วย เหตุ ใดๆ  
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน 15 วั น นั บแต่ วั นที่ มี เหตุ
ดั งกล่ าว แล ะ ให้ น ายท ะ เบี ย น 
พ ร รค ก า ร เมื อ งป ร ะก าศ เห ตุ
ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคสาม 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 
 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

19 43  
วรรค
หนึ่ง 

     ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท า
รายงานการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน 
ที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายใน
เดื อน เม ษ ายน ขอ งทุ ก ปี  ทั้ งนี้ 
รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
รายการตามที ่คณ ะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 43 วรรคหนึ่ง 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

20 43  
วรรค
สำม 

     ให้ หั วห น้ าพ รรคก าร เมื อ ง 
ส่งรายงานการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ของ

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 วรรคสาม 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
พรรคการเมืองอนุ มัติ แล้ วตาม 
วรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมื องอนุ มั ติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก าหนดโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง และให้
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย 

50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถกูต้อง (1 ปี) 

มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

21 44      ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด ารง
ต าแหน่ งในพรรคการเมื อง และ
สมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพ่ือกระท า
การหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็น
การบ่ อนท าลายความมั่ นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

114      ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง  
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
หรือสมาชิกเพ่ือกระท าการหรือ
สนับสนุนการกระท าอันเป็นการ
ต้ อ งห้ ามตามมาต รา 44  ต้ อ ง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
(15 ปี) 

- 

22 45      ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
กระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวน
หรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระท าการอัน เป็ นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

115      ผู้ ด า ร งต า แ ห น่ ง ใน พ ร ร ค
การเมือ งผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา 45  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี
หรือปรับ ไม่ เกิน  200,000 บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ และให้ศาลสั่ ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ ง 
ของผู้นั้น (15 ปี) 

(ใบด ำ) 

23 46      ห้ า ม มิ ให้ พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง 
สมาชิก หรือผู้ ใด เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับ เงิน  ทรัพย์ สิ น  หรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้ ใด เพ่ือให้ 
ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืนได้รับแต่งตั้ ง 
หรือสัญญาว่าจะให้ ได้รับแต่งตั้ ง 
หรือเพราะเหตุที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใดในการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

116      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น (20 ปี) 

(ใบด ำ) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
     ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก 
หรือผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคล
อ่ืนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการ
บ ร ิห า ร ร าช ก า รแ ผ ่น ด ิน ห ร ือ 
ในหน่วยงานของรัฐ 

24 52      ให ้เป ็น ห น ้า ที ่ข อ งห ัว ห น ้า 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่จะต้องด าเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรา  50  และ
มาตรา 51 

117      ห ัว ห น ้า พ ร ร ค ก า ร เ ม ือ ง 
กรรมการบริหารพรรคการเมื อง 
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน
และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ 
ให้ ศาลสั่ งเพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ ง 
เป็นเวลา 5 ปี (5 ปี) 
     ในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าสมาชิกของพรรคการเมือง
ทุกคนเป็นผู้เสียหาย 

(ใบแดง) 

25 53      ในการด าเนินการสรรหาผู้สมัคร 
รั บเลื อกตั้ งตามมาตรา 50 ห รื อ 
มาตรา 51 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้สมาชิก
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือ
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้ ใด
ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่ผู้ใด 
     (2 ) หลอกลวง  บังคับ  ขู ่เข ็ญ  
ใช้ อิ ทธิ พลคุ กคาม  ใส่ ร้ ายด้ วย 
ความเท็จ หรือจูงใจให้ เข้าใจผิด 
ในคะแนนนิยมของผู้ใด หรือไม่ให้ 
ไปประชุมหรือลงคะแนน 

118      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53 ต้องระวาง
โทษจ าคุ กตั้ งแต่  1 ปี  ถึ ง 10 ปี  
หรือปรั บตั้ งแต่  20,000 บาท ถึ ง 
200,000 บาท หรือทั ้งจ าทั ้งปร ับ 
และให้ศาลมีค าสั ่งเพิกถอนสิทธิ
สม ัครรับ เลือกตั้ งของผู้ นั้ นด้วย  
(15 ปี) 

(ใบด ำ) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
 

26 54      ห้ ามมิ ให้ พรรคการเมื องหรื อ 
ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือให้  
หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้สมาชิก
ผู้ ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับ
เลือก หรือเพ่ือให้เสนอชื่อสมาชิก
ผู้ใดเข้ารับการเลือก ในการสรรหา
ตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 

119      ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา  54  ต้ อ ง 
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่1 ปี ถึง 5 ปี
หรือปรับตั้ งแต่  20,000 บาท ถึ ง 
100,000 บาท หรือทั ้งจ าทั ้งปรับ 
และให้ศาลมีค าสั ่งเพิกถอนสิทธิ
สม ัครรับ เลือกตั้ งของผู้ นั้ นด้วย  
(10 ปี) 
     ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท า 
การฝ่ าฝื นมาตรา 54 ให้ หั วหน้ า 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคการเมือง
บรรดาที่รู้ เห็นกับการกระท านั้น 
ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง 

(ใบด ำ) 

27 55      ห้ามมิให้ตัวแทนพรรคการเมือง
ป ระจ า จ ังห ว ัด  ห ัวห น ้า ส าข า 
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ ใดยินยอม ให้
บุ คคล ใดที่ มิ ได้ เป็ นสมาชิ กของ 
พรรคการเมืองเข้าแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
ในการด าเนินการสรรหาผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ งตามมาตรา 50 หรือ
มาตรา 51 

117      หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง 
กรรมการบริหารพรรคการเมื อง 
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน
และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และให้
ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งเป็น
เวลา 5 ปี (5 ปี) 
     ในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าสมาชิกของพรรคการเมือง
ทุกคนเป็นผู้เสียหาย  

(ใบแดง) 

28 56      ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออก
หนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการ
สรรหาตามมาตรา 50 หรือส่งบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อตามมาตรา 51  
     เมื่ อหั วหน้ าพรรคการเมื องออก
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งหรือส่ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อแล้ว แม้ภายหลังจะ
ปรากฏว่ามิ ได้มี การด าเนิ นการ 

120      หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดออก
หนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 
56 อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่ เกิ น  5  ปี  ห รื อ ป รั บ ไม่ เกิ น 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีก าหนด 5 ปี (10 ปี) 

 

(ใบแดง) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
ตามมาตรา 50 หรือมาตรา  51 
แล ้ว แต ่ก รณ ี ห ร ือด า เน ิน ก าร 
ไม ่ค รบ ถ ้ว น  ไม่ ท าให้ การสมั คร 
รั บ เลื อ ก ตั้ งนั้ น เสี ย ไป แต่ ถ้ า
คณะกรรมการการเลือกตั้ งทราบถึง 
การไม่ด าเนินการดังกล่าว ให้เป็น
ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การเลื อกตั้ งที่ จะต้องกล่ าวโทษ
หั ว ห น้ าพ ร รค ก า ร เมื อ งแ ล ะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
ต่ อพนั กงานสอบสวนซึ่ งมี เขต
อ านาจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 

29 57 
วรรค
หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
วรรค
สอง 

     ก า ร ก า ห น ด น โย บ าย ข อ ง 
พรรคการเมื องที่ ใช้ ในการประกาศ
โฆษณาให้ค านึงถึงความเห็นของ
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมื อ งป ระจ าจั งห วั ด  
น โย บ าย ใด ที่ ต้ อ งใช้ จ่ าย เงิ น  
การประกาศโฆษณานโยบายนั้น 
อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของ
เงินทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ 
     (2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ 
ในการด าเนินนโยบาย 
     (3) ผลกระทบและความเสี่ยง 
ในการด าเนินนโยบาย 
     ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดท า
รายการตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้ด าเนินการให้ครบถ้วน
และถู กต้ อ งภ าย ในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

121      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ งข อ งคณ ะกรรมการก าร
เลือกตั้ง ตามมาตรา 57 วรรคสอง  
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
500,000 บาท และปรับอีกวันละ 
10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

30 58      ให้ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห า ร 
พรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน 
ทรัพย์ สิ น  และประโยชน์ อ่ื น ใด 
ของพรรคการ เมื อ งและสาขา 
พรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มี 

122      ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 58 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1,000 บาท  ตลอดระยะ เวล า 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การ เลื อ ก ตั้ งห รื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
มอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผิด
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
การท าบัญชีตามมาตรา 59 ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
     หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงิน
ของสาขาพ รรคการเมื อ งห รือ 
ที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดได้รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี 
และจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่ อยู่ 
ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขต
จั งห วั ด ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ งข อ งส าข า 
พรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัด 
ที่ ตน เป็ นตั วแทน แล้ วแต่กรณี 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

ดั ง ก ล่ า ว ได้ ต า ม 
มาตรา 138 วรรคหนึ่ง 

31 60      พรรคการเมื องต้ องปิ ดบั ญชี 
ครั้ งแรกภายในวั นสิ้ นปี ปฏิ ทิ น 
ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และ
ครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกปีในวันสิ้นปี
ปฏิทิน 
     การปิดบัญชี ให้จัดท างบการเงิน
ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  และ 
งบ ร าย ได ้แ ล ะ ค ่า ใช ้จ ่า ย ข อ ง 
พรรคการเมือง 
     งบแสดงฐานะทางการเงินต้อง
แสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ทุนของพรรคการเมือง ทั้ งต้อง
แสดงที่มาของรายได้ตามมาตรา 62 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
พ รรค ก าร เมื อ งไว้ โด ยชั ด เจ น 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
และรายการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
     งบการเงินของพรรคการเมือง
ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี 

122      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 60 
ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป ร ับ ไม ่เ ก ิน  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1,000 บาท  ตลอดระยะ เวล า 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
 

32 61      ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนอ
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับ รองแล ้วต ่อ 
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
เพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี 
     งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของ
พ ร ร ค ก า ร เ ม ือ ง อ น ุม ัต ิแ ล ้ว 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง
ความถู กต้ อ งร่ วมกั บ เหรัญญิ ก 
พรรคการ เม ือ ง  และส ่ง ให ้แ ก่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชี
ตามมาตรา 59 
     เมื ่อ ได ้ร ับ ง บ ก า ร เง ิน ต า ม 
วรรคสองแล้ว  ให้นายทะเบียน 
พ ร ร ค ก า ร เม ือ ง ป ร ะ ก า ศ ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
     พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียน
ยังไม่ถึง 180 วัน นับถึงวันสิ้นปี
ปฏิ ทิ น ให้ ได้ รับยก เว้น  ไม่ ต้ อ ง
ด า เนิ น ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง 
ส าหรับปีนั้น 

106      หั วหน้ าพรรคการเมื อง ผู้ ใด 
ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 61  ต้ อง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 1 ,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

33 62 
วรรค
สอง 

     พรรคการเมืองอาจมีรายได้ 
ดังต่อไปนี้ 
     (1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 
วรรคสอง 
     (2 ) เง ินค ่าธรรม เน ียมและ 
ค ่าบ า ร ุงพ รรคการ เม ือ งตามที่
ก าหนดในข้อบังคับ 
     (3) เงินที่ได้จากการจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
     (4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์
อ่ื นใดที่ ได้ จากการจั ดกิ จ กรรม 
ระดมทุนของพรรคการเมือง 

122      ผู้ ใดไม่ปฏิ บั ติ ตาม มาตรา 62  
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
 
     (5) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ 
อ่ืนใดที่ได้จากการรับบริจาค 
     (6) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
     (7) ดอกผลและรายได้ที่ เกิด
จากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดของพรรคการเมือง 
     การได้มาซึ่งรายได้ตาม (2) (3) 
(4) และ (5) ต้องมี ใบเสร็จรับเงิน 
หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้นั้น
เป็ นหนั งสื อ  ทั้ งนี้  ต าม แบ บ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

34 62 
วรรค
สำม 

     การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ
ตาม (3) และการจัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคการเมืองตาม (4) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

122      ผู้ ใดไม่ปฏิ บั ติ ตาม มาตรา 62  
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

35 64 
วรรค
หนึ่ง 

     การหารายได้จากการจัดกิจกรรม
ระดมทุ นของพรรคการเมื องต้ อ ง 
กระท า โดย เปิ ด เผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุน
ของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 

123      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (1 ปี) 

 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

36 64 
วรรค
สอง 

     ให้ หั วห น้ าพ รรคการ เมื อ ง
ป ร ะก าศ ให้ ป ร ะ ช าช น ท ร าบ 
เป็นการทั่วไป ถึงจ านวนและที่มา
ของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว 
และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบด้วย ทั้ งนี้ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กิจกรรม
ดังกล่าวสิ้นสุดลง 
 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64 วรรคสอง 
ต้ อ ง ร ะ ว า ง โท ษ ป รั บ ไม่ เกิ น  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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37 64  
วรรค
สำม 

     ประกาศและหนั งสือแจ้งตาม
ว ร ร ค ส อ ง  ให้ ร ะ บุ ชื่ อ บุ ค ค ล
ผู้สนับสนุน เงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่า 100,000 
บาท ขึ้นไปด้วย 

106      หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 64 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 
บาท และปรับ อีกวันละ 1,000 
บาท ตลอดระยะเวลาที่ ยั งมิ ได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

38 65      ทุกเดือน ให้พรรคการเมือง
ป ระก าศ ราย ชื่ อ ผู้ บ ริ จ าค เงิ น  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืน ใด 
ที่ มี มู ลค่ าตามที่ คณ ะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนดแต่ต้องไม่น้อย
กว่า 5,000 บาท ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ข อ งก ารบ ริ จ าค  แ ล ะ ให้ แ จ้ ง 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ร ะ ย ะ เว ล าที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การเลือกตั้งก าหนดด้วย 
     การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับ
บริจาคตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

122      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 65 
ต้ อ ง ร ะ ว า ง โท ษ ป รั บ ไม่ เกิ น  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

39 66 
วรรค
หนึ่ง 

     บ ุค ค ล ใ ด จ ะ บ ร ิจ า ค เ ง ิน 
ทรัพย์ สิ น  หรือประโยชน์ อ่ืน ใด 
ให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน 
10,000,000 บาทต่อพรรคการเมือง
ต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็น
นิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรื อประโยชน์ อ่ื นใดให้ แก่ พรรค
การเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลาย
พรรคเกินปีละ 5,000,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมใหญ่ คราว
ต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 

124      ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66  
วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 
5 ปี (10 ปี) 
     ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ งเป็ นนิ ติ บุ คคล ถ้ าการ
กระท าความผิดดังกล่าวเกิดจากการ
สั่งการหรือการกระท าของบุคคลซึ่ ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งสั่งการหรือ

(ใบแดง)  
 
 
 
 
 

(ใบด ำ) 
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รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้นด้วย 

40 66 
วรรค
สอง 

     พรรคการเมืองจะรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้ 

125      พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน 
ท รัพ ย์ สิ น  ห รื อประโยชน์ อ่ื นใด 
มีมูลค่าเกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000,000 บาท และให้ ศาลสั่ ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีก าหนด 5 ปี และ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ส่วนที่ เกินมูลค่าที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน (1 ปี) 

(ใบแดง) 

41 67      หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง 
กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตั วแทนพรรคการเมืองประจ า
จั งห วัด  หรือสมาชิ กผู้ ใด ได้ รั บ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยผู้ บ ริจ าคประสงค์จะ
บริจาคให้  เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับ และให้พรรคการเมือง
ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใด เป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาค
เป็นหลักฐาน ทั้ งนี้  ตามแบบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
     กิ จกรรมของพรรคการเมื อง 
ตามวรรคหนึ่ ง หมายความรวมถึ ง 
การด าเนินงานทางการเมืองของ 
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
สมาชิก หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 
 

122      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 
ต้ อ ง ร ะ ว า ง โท ษ ป รั บ ไม่ เกิ น  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1,000 บาท  ตลอดระยะ เวล า 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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42 68 
วรรค
หนึ่ง 

     ภายใต้บังคับมาตรา 65 และ
มาตรา 67 นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้ว 
จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้ว
เกิน 10,000 บาทต่อวัน โดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือ
ของพรรคการเมืองหร ือ เพื ่อ ใช้ 
ใน ก า ร เล ือ ก ตั ้ง  ต ้อ ง แ จ ้ง ใ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั ้งทราบ
ภายใน 7 ว ัน  น ับแต ่ว ันที ่ได ้ร ับ
บริจาคตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

122      ผู้ ใดไม่ ปฏิ บั ติ ตามมาตรา 68  
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

43 71      ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของ
บัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น 
และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้ง
หมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝาก
และจ านวนเงินที่ เปิ ดบัญชีของ 
ทุกบัญชีให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปิด
บัญชีดังกล่าว 

106      หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง 
เห รั ญ ญิ ก พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง                               
ผู้ ใด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รา  7 1  
ต้ อ ง ร ะ ว า ง โท ษ ป รั บ ไม่ เกิ น  
50,000 บาท และปรับอีกวันละ 
1 ,000 บาท  ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา138 
วรรคหนึ่ง 

44 72      ห้ ามมิ ให้ พรรคการเมื องและ 
ผู้ ด ารงต าแหน่ งในพรรคการเมื อง 
รั บบริ จาคเงิ น  ทรั พย์ สิ น  หรื อ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

126      ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่ เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่ เกิน 
60,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
แ ล ะ ให้ ศ า ล สั่ ง เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ 
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (10 ปี) 

- 
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45 73      ห้ามมิให้ข้าราชการการเมือง 
ใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่เรี่ยไร
หรือชั กชวนให้ มี การบริ จาคให้ 
พ ร รค ก า ร เมื อ งห รื อ ผู้ ส มั ค ร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการ
การเมื องผู้ นั้ น เข้ าร่ วมกิ จกรรม 
ตามมาตรา 64 โดยมิได้กระท าหรือ 
มี ส่ วน กระท าก าร อัน เป็ น การ 
ต้องห้ามนั้น 

127      ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา  73 ต้ อ ง
ระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่  2 ปี  ถึง  
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาท 
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (15 ปี) 

(ใบแดง) 

46 74      ห้ ามมิ ให้ พรรคการเมืองหรือ
สมาชิกรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
     (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
     (2 ) นิ ติ บุ คคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือ
กิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ ใน
หรือนอกราชอาณาจักร 
     (3 ) นิ ติบุ คคลที่ จดทะเบี ยน 
ใน ราชอาณ าจั ก ร โดยมี บุ คคล 
ผู้ ไม่มีสัญชาติ ไทยมีทุนหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ในกรณ ี
ที่ เป็ นบริ ษั ทมหาชนจ ากั ดที่ จด
ท ะ เ บี ย น 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่า 
เป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
     (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
ที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุน
จากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมี

128      สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 74 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี  หรือ
ปรับไม่ เกิน 200,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
     ในกรณี ที่ ผู้ กระท าความผิดตาม 
วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่ งการ
หรื อการกระท าข อ งบุ ค ค ล ซึ่ ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคลให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง ข อ งบุ ค ค ล 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น (15 ปี) 

(ใบด ำ) 



79 
 

ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล 
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 
     (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิ 
ติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองหรือ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
จ าก บุ ค ค ล  ค ณ ะบุ ค ค ล  ห รื อ 
นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
     (6) บุคคล คณะบุคคล หรือ 
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ มี ลั กษ ณ ะท าน อ ง
เดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
     ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับ
กั บ กรณี สม าชิ ก รับบริ จาคเงิน 
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง 

47 75      บุ ค ค ล  ค ณ ะ บุ ค ค ล  ห รื อ 
นิติบุคคลตามมาตรา 74 จะบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด
ให้ แก่พรรคการเมื องหรือสมาชิ ก 
เพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
ห รื อ เ พ่ื อ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 
ทางการเมืองมิได้ 

128      สมาชิ กผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 75  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
     ในกรณี ที่ ผู้ กระท าความผิดตาม 
วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่ งการ
หรื อการกระท าข อ งบุ ค ค ล ซึ่ ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง ข อ งบุ ค ค ล 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น (15 ปี) 

(ใบด ำ) 

48 76      ห้ ามมิ ให้ ห น่ วย งาน ของรั ฐ  
รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอ่ืนใดของรัฐ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาคเงิน 
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อ่ื นใด 
ให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วม

128      สมาชิ กผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 76  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
     ในกรณี ที่ ผู้ กระท าความผิดตาม 

(ใบด ำ) 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
กิจกรรมตามมาตรา 64 
     กิจการที่ รัฐถือหุ้ น ใหญ่ ตาม
วรรคหนึ่งให้หมายถึงกิจการที่รัฐ
เป็ นหุ้ นส่ วนหรือถือหุ้ นอยู่ เป็ น
จ านวนมากที่ สุด ในบรรดาผู้ เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ หรือ 
มีจ านวนถึงหนึ่งในสามของหุ้นส่วน
หรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
     ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับ
กั บ วั ด  ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการศาสนา และ
อ งค์ ก รท า งศ าส น า ไม่ ว่ าจะมี 
สถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย 
โดยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง 
จะก าหนดให้ใช้บังคับกับนิติบุคคล
อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์
สาธารณ ะหรือนิ ติบุ คคลที่ มิ ได้ 
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ ห า ก า ไ ร 
มาแบ่งปันกันด้วยก็ได้  

วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่ งการ
หรื อการกระท าข อ งบุ ค ค ล ซึ่ ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง ข อ งบุ ค ค ล 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น (15 ปี) 

49 77 
วรรค
หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
วรรค

     เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
ห รื อ ป ร ะ โย ช น์ อ่ื น ใด ให้ แ ก่ 
พ รรคการเมื อ งให้ เป็ น ไป ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการและวิธีการที่จ าเป็น
ให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพ่ือให้การรับ
บริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย เปิ ดเผยและ
ตรวจสอบได้ และให้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ความถู กต้ องของการบริ จาคแก่ 
พรรคการเมือง รวมทั้ งให้มีอ านาจ 
ออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้
พรรคการเมืองปฏิบัติ ให้ เป็นไป 
โดยถูกต้อง 
     ให้ พ รรคการ เมื อ งมี ห น้ าที่
ปฏิบั ติ ให้ เป็ น ไปตามค าสั่ งของ

121      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 10,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
สอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

50 84 
วรรค
หนึ่ง 

     เงินที่ พ รรคการเมื อ งได้ รั บ 
การจัดสรรตามมาตรา 83 ให้ใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดตามมาตรา 23 การพัฒนา
พรรคการเมืองและสมาชิกให้มี
คุณภาพและคุณธรรมอันดี งาม 
และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก
และประชาชนในทางการเมื อง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมห ากษั ตริย์ท รงเป็ น
ป ร ะ มุ ข  แ ล ะ ก า ร อ่ื น ใ ด ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
และ เมื่ อ ใช้ ไป เพ่ื อก ารใดแล้ ว  
ให้จัดท ารายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งทราบทุ ก  3 เดื อน 
นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ 
ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
แต่จะน าไปใช้จ่ายตามมาตรา 88 
ไม่ได ้

129      พรรคการเมื องใดไม่ รายงาน 
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ ง ต้ อ ง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
(1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

51 84 
วรรค
หนึ่ง 

     เงินที่ พ รรคการเมื อ งได้ รั บ 
การจัดสรรตามมาตรา 83 ให้ใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดตามมาตรา 23 การพัฒนา
พรรคการเมืองและสมาชิกให้มี
คุณภาพและคุณธรรมอันดี งาม 
และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก
และประชาชนในทางการเมืองการ

130      พรรคการเมืองใดจัดท ารายงาน 
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ 
ต้ อ งร ะ ว า งโท ษ ป รั บ ไม่ เกิ น  
500,000 บาท (1 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการ อ่ืน ใด ที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งก าหนด และเมื่อใช้ ไป 
เพ่ือการใดแล้ว ให้จัดท ารายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ทุ ก  3  เดื อน  นั บ แต่ วันที่ ได้ รั บ 
การจัดสรร ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า รที่ ค ณ ะก รรม ก า ร 
การเลือกตั้งก าหนด แต่จะน าไป 
ใช้จ่ายตามมาตรา 88 ไม่ได้ 

52 84 
วรรค
สำม 

     คณะกรรมการการเลือกตั้ งจะ
ก าหนดให้พรรคการเมืองใช้ เงินที่
ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง แต่ละด้าน
ตามสัดส่วนที่ก าหนดก็ได้ 

131      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 84 วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับ 5 เท่าของจ านวนเงินที่จ่ายไป 
โดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระท า
ความผิดซ้ า ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมั ค รรับ เลื อกตั้ งของหั วห น้ า 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น (1 ปี) 

(ใบด ำ) 

53 84 
วรรคสี่ 

     พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่
ได้ รับตามวรรคหนึ่ งไปเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมือง
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท านองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ก าหนดมิได้ เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับ
ตามมาตรา 83 (4) แต่การใช้จ่ าย 
เงินนั้น จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนิ นกิ จการของสาขา 
พรรคการเมืองเท่านั้น 

131      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 84 วรรคสี่  ต้องระวางโทษ
ปรับ 5 เท่าของจ านวนเงินที่จ่ายไป 
โดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระท า
ความผิดซ้ า ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมั ค รรับ เลื อกตั้ งของหั วห น้ า 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น (1 ปี) 

(ใบด ำ) 

54 87 
วรรค
หนึ่ง 

     เงินและทรัพย์สินของพรรค
การเมื อ งต้ องน าไป ใช้ จ่ าย เพ่ื อ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ
สมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
พรรคการเมือง 

132      หัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรค
การเมืองผู้ใดน าหรือยินยอมให้บุคคล
อ่ืนน าเงินหรือทรัพย์สินของพรรค
การเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
หรือบุคคลอ่ืน หรือน าไปใช้เพ่ือการ
อ่ืนใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 

- 



83 
 

ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
5  ปี  ถึ ง  
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (15 
ปี) 

55 87 
วรรค
สอง 

     พรรคการเมืองต้องเปิดเผย
ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก าร โฆ ษ ณ าห รื อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด 
ให้ สมาชิ กและประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

133      พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 87 วรรคสอง หรือเปิดเผย
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองอันเป็นเท็จ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองมีก าหนด 5 ปี
แ ละในกรณี ที่ กรรมการบริ หาร 
พรรคการเมืองผู้ ใดได้รับมอบหมาย 
ให้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรา 87 วรรคสอง และละเลย 
ไม่ด าเนินการตามหน้าที่ ให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีก าหนด 
5 ปีด้วย (1 ปี) 

(ใบแดง) 

56 88  
วรรค
หนึ่ง 

     ใน ก รณี ที่ พ ร ร ค ก าร เมื อ ง 
ผู้บริหารพรรคการเมืองหรือบุคคลใด
ให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่สมาชิกซึ่งด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ไม่ ว่ า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
จะให้ เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว  
ถ้าการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้น ไม่เป็นความผิด
ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 149  
แห่ งป ระม วลกฎ ห มายอาญ า  
ให้ พ ร รค ก าร เมื อ ง  ผู้ บ ริ ห า ร 
พรรคการเมื อง ห รื อบุ ค คลนั้ น
แล้วแต่กรณี แจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบถึงการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 
ต าม ห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  แล ะ

134      ผู้ ใดจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ อ่ืน ใดให้แก่สมาชิกซึ่ ง 
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยไม่ ปฏิ บั ติ ต าม ม าต รา  8 8  
วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษจ าคุ ก 
ไม่ เกิ น  5  ปี  ห รื อ ป รั บ ไม่ เกิ น 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น (10 ปี) 

(ใบด ำ) 



84 
 

ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
ร ะ ย ะ เว ล า ที่ น า ย ท ะ เบี ย น 
พรรคการเมื องก าหนด และให้
ป ร ะก าศ ให้ ป ร ะ ช าช น ท ร าบ 
เป็นการทั่วไปด้วย 
 

57 88  
วรรค
สอง 

     ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร รับ เงิน 
ทรัพย์ สิ น  หรื อประโยชน์ อ่ื นใด 
จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย เว้ นแต่ เงิ นที่ ได้ 
มีการแจ้งไว้ ตามวรรคหนึ่ง 

135      ส ม าชิ ก ซึ่ ง ด า ร งต า แ ห น่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
149 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(20 ปี) 

- 

58 89      ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมือง ที่ จะต้อง
ตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการน า
เงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 84 มาตรา 87 
และมาตรา 88 

136      กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (5 ปี) 

- 

59 94  
วรรค
หนึ่ง 

     เมื่ อศาลรั ฐธรรมนูญมี ค าสั่ ง 
ให้ ยุ บ พ รรค ก าร เมื อ ง ใด แ ล้ ว  
ให้ นายทะเบี ยนพรรคการเมื อง 
ประกาศค าสั่ งยุบพรรคการเมืองนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้
บุคคลใดใช้ชื่อ  ชื่อย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ า 
หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมือง 
ที่ถูกยุบนั้น 

110      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 1 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ (5 ปี) 

คณ ะกรรม การ 
การเลื อกตั้ งหรื อ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้
ตามมาตรา 138 
วรรคหนึ่ง 

60 94  
วรรค
สอง 

     ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไป
จดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ 
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
พรรคการเมื องขึ้ น ใหม่ อี ก  ทั้ งนี้ 
ภายในก าหนด 10 ปี  นับแต่วันที่

105      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 
15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 140,000 บาท 
ถึ ง 300 ,000  บ าท  ห รือทั้ งจ า 
ทั้งปรับ (15 ปี) 

- 



85 
 

ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 
 
 
 
 

61 95  
วรรค
หนึ่ง 

     ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
ห รื อ ยุ บ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ 
แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
ส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน 
รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ
พรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ 
และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง ถ้าส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินช าระบัญชี ไม่เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยาย
เวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน โดยแจ้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

104      หัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (1 ปี) 

(ใบแดง) 

62 95 
วรรค
สอง 

     ให้ หั วหน้ าพรรคการเมื องและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองตาม 
วรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่
จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ 
แต่จะด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ
หรือยุบมิได ้

104      หัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี (1 ปี) 

(ใบแดง) 

63 - - 100      ใน ก รณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้
ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอน สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง 
โดยมีก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การ
เพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันที
และเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่
ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่ง

- 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 
 
 
 
 

64 - - 101      ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมือง
หรือบุคคลใดว่ากระท าความผิด 
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ต่ อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยรู้ อยู่ ว่ าเป็ นความเท็ จ  ต้ อง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 
ไม่ เกิ น 100,000 บาท หรือทั้ งจ า 
ทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (10 ปี) 
      ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นพรรคการเมือง ต้องระวางโทษ 
เป็น 2 เท่ าของโทษที่ ก าหนดไว้ตาม 
วรรคหนึ่ ง และให้ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองนั้นและเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น (15 ปี) 

- 

65 - - 111      ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง 
หรือผู้ใดด าเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใด
ให้ เข้ าใจว่าเป็นพรรคการเมือง 
โดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี 
(10 ปี) 

- 

66 - - 112      ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็น
หั วหน้ าพรรคการเมื อง เลขาธิการ 

- 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
พรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบี ยนสมาชิกพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพ่ือด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
(10 ปี) 
     พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใด
ให้ด ารงต าแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง 
โดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามส าหรับการด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (1 ปี) 

67 - - 137      ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็น
ผู้กระท าความผิดถ้าการกระท า 
ความผิดของพรรคการเมืองนั้น 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท า
ของหัวหน้าพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
พรรคการเมืองนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้
พรรคการเมืองนั้นกระท าความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 

- 

68 - - 138      บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ต า ม 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ 
รั ฐ ธ รรม นู ญ นี้  ซึ่ งมี โท ษ ป รั บ 
สถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกิน  
1 ปี ด้ วย  โดยความผิ ดนั้ น ไม่ มี 
กรณี ที่ ให้ ศาลสั่ งเพิ กถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ

- 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม หมำยเหตุ 
เลื อกตั้ งด้ วย  ให้ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผิดดังกล่าวได้ 
 
     เมื่ อ ผู้ ต้ อ ง ห า ยิ น ย อ ม ให้
เปรี ยบ เที ยบและช าระค่ าปรั บ 
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดี เลิกกัน 
ตาม บ ท บั ญ ญั ติ แห่ งป ระม วล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     ถ้ าผู้ ต้ องหาไม่ ยินยอมตามที่
เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว
ไม่ ช า ร ะ เงิ น ค่ า ป รั บ ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดี
ต่อไป 

69 - - 139      บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญนี้ ถ้าจ าเลยอยู่ในอ านาจ
ศาลแล้ว แต่ได้หลบหนีไปและศาล 
ได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัว
มาไม่ได้ ให้ศาลมีอ านาจพิจารณา 
สืบพยานและอ่านค าพิพากษา 
ลับหลังจ าเลยได้ 

- 
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ชื่อ ชื่อย่อและภำพเครือ่งหมำยพรรคกำรเมือง 

ที่กฎหมำยห้ำมใช้ซ้ ำกัน 

 



(แบบ พ.ก. ๘/๑) 
 

ค ำขอแจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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



 (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. ๒/๑)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผูแ้จ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร............ ............................. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ................................................................................................................................ ................... 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

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

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

๙. บุตร  จ านวน...................คน 
  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



                                    (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) 
 

ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  เมื่อวันที่……………..…..เดือน…………………………....……………พ.ศ. .... ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
จ านวน……………..…คน ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด โดยมีสาระส าคัญในการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้  

  ๑. ชื่อพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ชื่อภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ชื่อย่อ………………. 
 ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ……………..…….…………………………………...……ชื่อย่อ………………. 

  ๒. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน  .......... ภาพ 

  ๓. ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี………..……………………………...…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน…………………………………หมู่ที…่………ต าบล/แขวง………………………………
อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………..
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสาร................. ......................... 
พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ท าการพรรคการเมืองซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
ของ…….…………………………………………….….......................เจ้าของกรรมสิทธิ์ ฉบับลงวันที่……………………………… 

  ๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๓) และหนังสือแสดงเจตจ านง 
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๔) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ๕. ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑)  
๕.๒ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒) พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
๕.๓ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๕) 
๕.๔ หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน (แบบ พ.ก. ๖) 

พร้อมส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของธนาคาร  
 
 
 



  ๒ 
 

๕.๕ ข้อบังคับพรรคการเมือง 
๕.๖ บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
๕.๗ หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง (กรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง

พรรคการเมือง) 

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

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

                                ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค……………………………………… 

 

 

หมำยเหตุ :  ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งผู้ นั้ นมีก าหนดห้ าปี  ตามมาตรา ๑๐๓  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 
 



 (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)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................. ........... 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร............ ............................. 

๕. อาชีพ ..................................................................................... .............................................................. 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

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

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ........... ..................... 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

 
 
 
 



๒ 
 

๙. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร...................... ......... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๐. ขอแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ชื่อพรรค................................................................. 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



 (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. ๒)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร......................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ......................................................................................................................................... .......... 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

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

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ป ี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

๙. บุตร  จ านวน...................คน 
  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



 (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



                    เล่มที่ ……...........……… 

                เลขที่ ……...........………   

 
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) 
 



ตัวอย่าง 
   ข้อบังคับพรรค........................ พ.ศ. .... 

 
 ข้อบังคับพรรค............... พ.ศ. .... โดยที่ประชุม.......................... เมื่อวันที่ ................. ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ก ำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 (พรรคกำรเมืองก ำหนดบทน ำก่อน) 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับพรรค………………..…. พ.ศ. …………… 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนพรรคกำรเมืองเป็นต้นไป 
          (กรณีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่) 
                                ให้ใช้ขอ้บังคับนี้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคให้ควำมเห็นชอบ   
         (กรณีพรรคการเมืองเดิม) 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๓ พรรคกำรเมืองตำมข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “พรรค…………” ชื่อย่อ...........………………….
เขียนเป็นภำษำอังกฤษว่ำ…….. ชื่อย่อ..........……………   
                    ข้อ ๔ เครื่องหมำยพรรค.........................และควำมหมำย  
 (๑) พรรค…………………….  

 
 
 
 
 

 (๒) ควำมหมำย  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    (ชื่อ ชื่อย่อ และภำพเครื่องหมำย ตำมข้อ 3 และข้อ 4 ต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน อำจก่อให้เกิดควำมแตกแยกระหว่ำงชนในชำติ 
ครอบง ำหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมรัฐธรรมนูญ ต้องไม่ซ้ ำ 
พ้อง หรือคล้ำยคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ และภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมืองที่จดทะเบียน หรือที่ยื่นขอจดทะเบียน
อยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคกำรเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วันที่พรรคกำรเมืองนั้นถูกยุบ หรือของ
พรรคกำรเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ว และต้องไม่ซ้ ำ พ้อง หรือคล้ำยคลึงกับพระปรมำภิไธยของพระมหำกษัตริย์  
หรือพระนำมของพระรำชวงศ์ หรือที่มุ่งหมำยให้หมำยถึงพระมหำกษัตริย์ หรือพระรำชวงศ์)  
 

เครื่องหมำยพรรคกำรเมือง 
(ขนำดโดยประมำณ 2” x 2”) 



 - ๒ - 

                    
 

ส่วนที่ ๑ 
ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง 

 
 ข้อ ๕ ค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรค........................ มีดังต่อไปนี้ 
 ................................................................................................................................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
 (ค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองต้องไม่มีลักษณะ  
 (๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  
 (๒) ขัดตอ่ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
 (๓) อำจก่อให้เกิดควำมแตกแยกระหว่ำงชนในชำติ  
 (๔) ครอบง ำหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ตำมรัฐธรรมนูญ) 

 
ส่วนที่ 2 

นโยบายของพรรคการเมือง 
 
 ข้อ ๖ นโยบำยของพรรค........................... มีดังต่อไปนี้ 
 ............................................................................................... .................................................. 
                    (นโยบำยของพรรคกำรเมือง ต้องไม่มีลักษณะ 
 (๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  
 (๒) ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
 (๓) อำจก่อให้เกิดควำมแตกแยกระหว่ำงชนในชำติ  
 (๔) ครอบง ำหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ่โดยอิสระของสมำชิกสภำผู ้แ ทน
รำษฎรตำมรัฐธรรมนูญ กำรก ำหนดนโยบำยควรก ำหนดด ำเนินกำรในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำร
บริหำร ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ด้ำนกำรเกษตรกรรม ด้ำนพัฒนำสังคม ด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสำธรณสุข ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้ำนต่ำงประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันประเทศ เป็นต้น 

อีกทั้งนโยบำยพรรคกำรเมืองต้องสำมำรถปฏิบัติได้จริง และต้องก ำหนดให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆที่พรรคกำรเมืองก ำหนดอย่ำงกว้ำงขวำง ในกำรก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมืองใดที่ต้อง
ใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรประกำศโฆษณำนโยบำยนั้น อย่ำงน้อยต้องมี (๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มำของเงิน ที่จะใช้   
ในกำรด ำเนินกำร (๒) ควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ในกำรด ำเนินนโยบำย (๓) ผลกระทบและควำมเสี่ยง
ในกำรด ำเนินนโยบำย) 

 
 
 



 - ๓ - 

 
 

ส่วนที่ 3 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง  

 
 ข้อ ๗ ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้ำนเลขที่………. หมู่ที่………… ต ำบล/แขวง……………………. 
อ ำเภอ/เขต………………………จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร  รหัสไปรษณีย์…………………. 
 (ต้องตั้งอยู่ในรำชอำณำจักร)  

 
หมวด 2 

โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง และต าแหน่งต่างๆ ในพรรคการเมือง 
 

ส่วนที่ 1  
โครงสร้างและต าแหน่งต่างๆในพรรคการเมือง 

 
                   ข้อ ๘  โครงสร้ำงของพรรค.................... ประกอบด้วย  
                    (๑)........................ 
                    (2)....................... 
 (3)........................ 
 (4)........................ 
 (5)......................... 
      (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย  
 (1) คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  
 (2) คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง  
 (3) ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ฯลฯ) 
                   ข้อ 9 คณะกรรมกำรบริหำรพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรพรรค.........................  
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
 (1) จ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  
 (2) อำยุของสมำชิกซ่ึงไม่น้อยกว่ำยี่สิบปี  
 (3) ต้องก ำหนดต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี หัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง เหรัญญิกพรรคกำรเมือง นำยทะเบียนสมำชิก กรรมกำรบริหำรอื่นของพรรคกำรเมือง 
ฯลฯ (ในกำรก ำหนดต ำแหน่ง ควรมีต ำแหน่งรองลงมำ เช่น รองหัวหน้ำพรรค รองเลขำธิกำรพรรค รองเหรัญญิกพรรค 
เพ่ือช่วยในกำรดูแลต ำแหน่งหลักในกรณีต ำแหน่งหลักว่ำงลงหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้))  

 
 
 
 
 
 
 



 - ๔ - 

 
 

ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง 

 
                   ข้อ 10 หัวหน้ำพรรคกำรเมือง และกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ……………………………… 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 
ฯลฯ 

 (ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้
สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปี  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมกฎหมำย เช่น  
   (ก)  เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต  
   (ข) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
   (ค) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
   (ง) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล เป็นต้น  
 (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมืองตำมกฎหมำย  
 (๕) ไม่เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน 
หรือผู้แจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน) 
 ข้อ 1๑ กำรเลือก/ให้ควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
 (พรรคกำรเมืองอำจก ำหนดขั้นตอนกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งอย่ำงน้อยควรก ำหนด 
ให้ด ำเนินกำรในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยกำรลงคะแนนลับ และพรรคกำรเมืองอำจก ำหนดขั้นตอนตำมล ำดับได้ 
เช่น 
 (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่ก ำหนดจ ำนวนของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค  
 (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคจนครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดใน (๑) 
ซึ่งในกำรเสนอชื่อผู้เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคแต่ละต ำแหน่ง ..... (อำจมีผู้เข้ำร่วมประชุม
รับรองกี่คนด้วยก็ได้ และให้สมำชิกท่ีมำเข้ำร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกด้วยอย่ำงกว้ำงขวำง)  

ฯลฯ เป็นต้น 
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 ข้อ 1๒ กำรเลือก/ให้ควำมเห็นชอบกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
 (พรรคกำรเมืองอำจก ำหนดขั้นตอนกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ิมเติม หรือแทนต ำแหน่ง
ที่ว่ำง ซึ่งอย่ำงน้อยควรก ำหนดให้ด ำเนินกำรในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยกำรลงคะแนนลับ และพรรคกำรเมือง
อำจก ำหนดขั้นตอนตำมล ำดับได้ เช่น 
 (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรค (ซึ่งต้องไม่เกินจำกที่ข้อบังคับพรรค
ก ำหนด) และเสนอชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมำะสม....... (ให้สมำชิกท่ีมำเข้ำร่วมประชุมได้มีส่วนร่วม
ในกำรเลือกด้วยอย่ำงกว้ำงขวำง)  
 (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคจนครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดใน (๑) 
ซึ่งในกำรเสนอชื่อผู้เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรพรรค (อำจมีผู้เข้ำร่วมประชุมรับรอง....คน ด้วยก็ได้)  

ฯลฯ เป็นต้น 
                 ข้อ 13 คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ ....... ปี นับแต่
วันที่................................. และอำจได้รับให้ด ำรงต ำแหน่งได้อีก  
                    (อำจจะก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ......ปี 
(ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองรับทรำบกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง หรือนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ให้ควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองชุดใหม่ แล้วแต่กรณี และอำจได้รับเลือกตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งอีกได้) 
                    ข้อ 1๔ กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ……………………………… 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 

ฯลฯ 
                    (อย่ำงน้อยควรจะมี  
 (๑) ตำย  
 (๒) ลำออก  
 (๓) ขำดจำกสมำชิกภำพ  
 (๔) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 (๕) ถูกถอดถอนตำมกฎหมำย  
 เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลงตำม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมือง
แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมำะสมเข้ำท ำหน้ำที่แทน จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่ง
ที่ว่ำงซึ่งต้องกระท ำภำยใน..........วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียน
พรรคกำรเมือง) 
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 ข้อ 1๕ กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยควรจะมี  
 (๑) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
 (๒) หัวหน้ำพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งตำม ข้อ ๑๔  
 (๓) กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองว่ำงลงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมด  
 อำจใส่เพ่ิมเติมได้ เช่น เมื่อต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคว่ำงลง ให้...........(ต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค
ท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำพรรค (ถ้ำมี) หรือให้ที่ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมกำรบริหำรพรรค
คนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำพรรค) โดยให้มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำร 
บริหำรพรรคชุดใหม่ภำยใน........วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง  
 หำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้นกรณีหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
พ้นจำกต ำแหน่ง ตำมข้อ ๑๔ ให้หัวหน้ำพรรคมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมใหญ่ เพื่อด ำเนินกำรเลือกตั ้ง
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ภำยใน.........วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
 ในกรณีที ่มีเหตุให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำร
บริหำรพรรคที่พ้นจำกต ำแหน่งอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจะรับทรำบ
กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่  
 ข้อ ๑๖ (ควรก ำหนดเพ่ิมเติม เช่น ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ 
หรือกำรเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล กำรเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับพรรค หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ 
ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีเหตุหรือนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ให้ควำมเห็นชอบแล้วแต่กรณี )  
 ข้อ ๑๗ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(๑) ……………………………… 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 

                     ฯลฯ 
 (อำจก ำหนดในลักษณะ เช่น  
 (๑) ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมหลักกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) รับผิดชอบด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย นโยบำย 
และข้อบังคับของพรรคกำรเมือง มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกำศ 
และค ำสั่งของคณะกรรมกำรซึ่งต้องกระท ำด้วยควำมรอบคอบ  ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์
ของประเทศชำติ และประชำชน 
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 (๓) คัดเลือกสมำชิกหรือบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม เข้ำสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือต ำแหน่งอ่ืน  หรือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 (๔) รับผิดชอบร่วมกันในบรรดำมติของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองและในกำรด ำเนินกำร
ตำมหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
กฎหมำย และข้อบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งของคณะกรรมกำร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำ 
ตนได้คัดค้ำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองโดยปรำกฏหลักฐำนกำรคัดค้ำนนั้นในรำยงำน
กำรประชุมหรือได้ท ำหนังสือคัดค้ำนยื่นต่อ ประธำนในที่ประชุมภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กำรประชุมนั้นสิ้นสุดลง 
 (๕) ควบคุมและก ำกับดูแลมิให้สมำชิกกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ  กฎหมำย 
ข้อบังคับ รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งของคณะกรรมกำร 
 (๖) ควบคุมและก ำกับดูแลมิให้สมำชิกหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองกระท ำกำรใน
ลักษณะที่อำจท ำให้ กำรเลือกตั้งหรือกำรเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ
อำจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ำรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 (๗) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยพรรค
และข้อบังคับพรรค 
 (๘) ควบคุมไม่ให้พรรคกำรเมือง และผู้ซึ่งพรรคกำรเมืองส่งเข้ำสมัครรับเลือกตั้งใช้เกินวงเงิน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 (๙) บริหำรกำรเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดของพรรคกำรเมืองและสำขำพรรคตลอดจน
จัดให้มีกำรท ำบัญชีให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
 (๑๐) จัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคกำรเมือง 
ดังนี้ 
   (ก) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ ให้จัดสรร 
เป็นจ ำนวนรวม โดยพิจำรณำตำมจ ำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคกำรเมือง เสนอไว้ในบัญชีรำยชื่อที่ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
   (ข) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรำยบุคคล 
   (ค) ค่ำใช้จ่ำยที่จัดสรรตำม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บริหำรพรรคกำรเมือง 
   
 (๑๑) ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ของพรรค      
คณะผู้บริหำรพรรค คณะที่ปรึกษำพรรค คณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ ของพรรค คณะกรรมกำรรัฐสภำของพรรค
คณะกรรมกำรประสำนงำน และคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ ของพรรค 
 (๑๒) อนุมัติจัดตั้งสำขำพรรค อนุมัติกำรเลิกสำขำพรรค และองค์กรเสริมสร้ำงพรรค 
 (๑๓) อนุมัติแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อนุมัติกำรเลิกตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัด 
 (๑๔) เลิกพรรค (กรณีก ำหนดในข้อบังคับให้เป็นมติของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค) 
  
 
 



 - ๘ - 

 
 (๑๕) อ ำนวยกำรต่ำงๆ และกระท ำกำรหรือสั่งกำรใดๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของพรรคเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและเพ่ือส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำของพรรค 
 (๑๖) ก ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่พรรคอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรำยงำนกิจกำรด้ำนต่ำงๆ 
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค 
 (๑๗) จัดหำทุนและดูแลทรัพย์สินต่ำงๆ ตลอดจนบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์         
อ่ืนใดของพรรค สำขำพรรค และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 (๑๘) พิจำรณำลงโทษสมำชิกพรรค 
 (๑๙) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงำนของพรรคในกิจกำรต่ำงๆ ของพรรคและคณะท ำงำนเฉพำะกิจ
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 (๒๐) จัดตั้งแผนกต่ำงๆ ของพรรคตำมสมควรเพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยของพรรคและให้
ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำพรรคหรือชั่วครำว 
 (๒๑) ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรบริหำรพรรคและผู้ปฏิบัติงำนของพรรคปฏิบัติ 
 (๒๒) อ ำนำจหน้ำที่อ่ืนที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำยและ
กฎระเบียบของพรรค 

ฯลฯ (ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ เป็นต้น)) 
 ข้อ ๑๘ กรรมกำรบริหำรพรรคแต่ละต ำแหน่งมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
 (๑) หัวหน้ำพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  

(ก) ……………………………… 
(ข) ……………………………… 
(ค) ……………………………… 

                     ฯลฯ 
 (มีหน้ำที่และอ ำนำจ เช่น  
   (ก) เป็นประธำนของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรพรรค ตลอดจนด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
   (ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
และเป็นประธำนของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนด ำเนินกำรประชุมใหญ่พรรค 
   (ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ของพรรค และเป็นประธำนของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมดังกล่ำว 
   (ง) เป็นผู้ลงนำมประกำศ กฎระเบียบ มติของพรรคและค ำสั่งพรรค 
   (จ) ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองให้มีอ ำนำจปฏิบัติกำรในนำม 
ของพรรคได้โดยควำมเห็นชอบของกรรมกำรบริหำรพรรคไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
เท่ำท่ีมีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นเป็นมติพรรค 
   (ฉ) อ ำนำจอื่นๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับพรรค 

ฯลฯ ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ เป็นต้น) 
 
 
 
 
 



 - ๙ - 

 
 (๒) เลขำธิกำรพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (มีหน้ำที่และอ ำนำจ เช่น  
   (ก) เป็นผู้ตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรทั้งปวงของพรรคตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
พรรคมอบหมำยและให้รับผิดชอบโดยตรงจำกหัวหน้ำพรรคหรือผู ้ที ่ท ำหน้ำที ่แทนหัวหน้ำพรรค ใน
กิจกำรที่หัวหน้ำพรรค มอบหมำยให้ปฏิบัติ  
   (ข) เป็นผู้เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำร   
บริหำรพรรคและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค 
   (ค) เป็นเลขำนุกำรของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำร 
บริหำรพรรค คณะที่ปรึกษำพรรค และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรค และท่ีประชุมใหญ่พรรค 
   (ง) เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนใหญ่พรรค 

ฯลฯ (ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ เป็นต้น)) 
                   (๓) เหรัญญิกพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (มีหน้ำที่และอ ำนำจ เช่น มีหน้ำที่ในกำรควบคุมรำยรับ รำยจ่ำยเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
และงบกำรเงิน ของพรรคตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคก ำหนด เป็นต้น) 
 (๔) นำยทะเบียนสมำชิกมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (มีหน้ำที่และอ ำนำจ เช่น มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับสมำชิกตรวจสอบคุณสมบัติของ
สมำชิก และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ของสมำชิก เป็นต้น) 
                    (5) กรรมกำรบริหำรอื่นของพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (อำจเป็นกำรเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคในต ำแหน่งต่ำงๆ เช่น รองหัวหน้ำพรรคกำรเมื อง 
รองเลขำธิกำรพรรคกำรเมือง โฆษกพรรคกำรเมือง เป็นต้น โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ) 
  
 
 



 - ๑๐ - 

 
ส่วนที่ 3 

แผนและก าหนดการการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
  
 ข้อ๑๙ ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองรับจดทะเบียนพรรคกำรเมือง ต้อง
ด ำเนินกำรให้มีสำขำพรรคกำรเมืองในแต่ละภำคตำมบัญชีรำยชื่อภำคและจังหวัด อย่ำงน้อยภำคละหนึ่งสำขำ)  

 ข้อ ๒๐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 (เมื่อมีสมำชิกพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง/จังหวัดแล้วแต่
พรรคกำรเมืองจะก ำหนดแบบใด) ตั้งแต่ห้ำร้อยคนขึ้นไป พรรคกำรเมืองอำจก ำหนดให้จัดตั้งสำขำ
พรรคกำรเมืองได้) 

 ข้อ ๒๑ กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง .....................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
 (อย่ำงน้อยควรก ำหนดได้ เช่น ให้สมำชิกของพรรคไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนซึ่งมีภูมิล ำเนำ
ตำมหลักฐำนทะเบียนรำษฎรอยู่ในเขต............. (เขตเลือกตั้ง/จังหวัดแล้วแต่พรรคกำรเมืองจะก ำหนดแบบใด) 
จัดประชุมเพ่ือด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง ก ำหนดที่ตั้งสำขำพรรคกำรเมือง ภำยหลัง
กำรประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองส่งรำยกำรแผนผังแสดงที่ตั้งสำขำ
พรรคกำรเมือง รำยชื่อ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวประชำชน และลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่เป็นที่ท ำกำรสำขำพรรคกำรเมือง และรำยงำนกำรประชุมจัดตั้งสำขำพรรค ไปยัง
หัวหน้ำพรรคเพ่ือขออนุมัติคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้หัวหน้ำพรรค
มีหนังสือแจ้งกำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมแบบที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง
ก ำหนด ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสำขำพรรคนั้น และเมื่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองรับรองกำรจัดตั้ง
สำขำพรรคแล้ว และให้ประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย) 
 ข้อ ๒๒ (ควรก ำหนดคณะกรรมกำรสำขำพรรคไว้ เช่น คณะกรรมกำรสำขำพรรคคณะหนึ่ง
ซึ่งเลือกตั้งจำกสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำตำมหลักฐำนทะเบียนรำษฎรใน.... (เขตเลือกตั้ง/จังหวัดแล้วแต่พรรคกำรเมือง
จะก ำหนดแบบใด) นั้นๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ........คน (ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน)  
โดยที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคเป็นผู้ด ำเนินกำรซึ่งประกอบด้วย (อย่ำงน้อยอำจมี เช่น)  
 (๑) หวัหน้ำสำขำพรรค 
 (๒) เลขำนุกำรสำขำพรรค 
 (๓) เหรัญญิกสำขำพรรค 
 (๔) นำยทะเบียนสมำชิกสำขำพรรค 
 (๕) กรรมกำรสำขำอ่ืนของพรรคกำรเมือง (ในกำรก ำหนดต ำแหน่ง ควรมีต ำแหน่งรองลงมำ 
เช่น รองหัวหน้ำสำขำพรรค รองเลขำนุกำรสำขำพรรค รองเหรัญญิกสำขำพรรค เพ่ือช่วยในกำรดูแลต ำแหน่ง
หลักในกรณีต ำแหน่งหลักว่ำงลงหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้)) 

ฯลฯ 

 



 - ๑๑ - 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจของหัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
 
 ข้อ ๒๓ หัวหน้ำสำขำพรรค และกรรมกำรสำขำพรรคต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ ............................................................................................................................. ............. 
.......................................................... ...............................................................................................................  
 (กำรก ำหนดคุณลักษณะของกรรมกำรสำขำพรรค......................... (ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้
สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปี  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมกฎหมำย เช่น  
   (ก) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต  
   (ข) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
   (ค) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  
   (ง) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล เป็นต้น  
 (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมืองตำมกฎหมำย  
 (๕) ไม่เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน  
หรือผู้แจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน)  
 ข้อ ๒๔ กำรเลือก/ให้ควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
 (ในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสำขำพรรค อำจก ำหนดได้ เช่น กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
สำขำพรรคให้ด ำเนินกำรในที่ประชุมใหญ่สำขำและให้ลงคะแนนลับตำมล ำดับ ดังนี้ 

(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคก ำหนดจ ำนวนของคณะกรรมกำรสำขำพรรคตำมข้อ  ๒๒     
(๒) เลือกหัวหน้ำสำขำพรรคเป็นล ำดับแรกแล้วเลือกกรรมกำรสำขำพรรคอ่ืนๆ อีกจนครบตำม (๑)  

 (๓) กำรเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรสำขำพรรคจะต้องมีผู้รับรอง              
ไม่น้อยกว่ำ…..….คน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สำขำพรรค 

ฯลฯ เป็นต้น (รูปแบบกำรเลือกและขั้นตอนกำรเลือกให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
(ให้สมำชิกที่มำเข้ำร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกด้วยอย่ำงกว้ำงขวำง) 

 
 
 
 
 



 - ๑๒ - 

 
 ข้อ ๒๕ กำรเลือก/ให้ควำมเห็นชอบกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
 (ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรสำขำพรรคเพิ่มเติม หรือแทนต ำแหน่งที่ว่ำง อำจก ำหนดขั้นตอนซึ่ง
อย่ำงน้อยควรก ำหนดให้ด ำเนินกำรในที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคโดยกำรลงคะแนนลับ เช่น 
 (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรสำขำพรรค (ซึ่งต้องไม่เกินจำก
ที่ข้อบังคับพรรคก ำหนด) และเสนอชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมำะสม.......  
 (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคเลือกตั้งกรรมกำรสำขำพรรคจนครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนด
ใน (๑) ซึ่งในกำรเสนอชื่อผู้เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรสำขำพรรค (อำจมีผู้เข้ำร่วมประชุมรับรอง.....คน 
ด้วยก็ได้)  

ฯลฯ เป็นต้น 
(ให้สมำชิกที่มำเข้ำร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกด้วยอย่ำงกว้ำงขวำง) 

 ข้อ ๒๖ คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ ....... ปี  นับ
แต่วันที่............................................................................................. และอำจได้รบัใหด้ ำรงต ำแหน่งได้อีก 
 (อำจก ำหนดระยะเวลำของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง เช่น คณะกรรมกำรสำขำ
พรรคกำรเมืองมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ.......ปี (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่นำยทะเบียน
พรรคกำรเมืองรับรองกำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคมีมติเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองชุดใหม่ แล้วแต่กรณี และอำจได้รับเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอีกได้) 
 ข้อ ๒๗ กรรมกำรสำขำพรรคพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ....................................... 
 (๒) ....................................... 
 (๓) ....................................... 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก  
(๓) ขำดจำกสมำชิกภำพ 
(๔) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรสำขำพรรคตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรสำขำพรรคว่ำงลงตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้หัวหน้ำสำขำพรรคแต่งตั้ง

กรรมกำรสำขำพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมำะสมเข้ำท ำหน้ำที่แทน จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ซึ่งต้องกระท ำภำยใน.....วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
หำกต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำพรรคว่ำงลงตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้...........(ต ำแหน่งรองหัวหน้ำสำขำพรรค
ท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำพรรค (ถ้ำมี) หรือให้ที่ประชุมกรรมกำรสำขำพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมกำร
สำขำพรรคคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำพรรค) (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) โดยให้มีอ ำนำจเรียก
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้ำสำขำพรรคแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน..............วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง)  
 
 



 - ๑๓ - 

 ข้อ ๒๘ กรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ  
 (๑) ......................................... 
 (๒) ........................................ 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย) 
 (๑) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 (๒) กรรมกำรสำขำพรรคว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรสำขำพรรคท้ังหมด  
 เมื่อคณะกรรมกำรสำขำพรรคพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้หัวหน้ำสำขำพรรคมีอ ำนำจ  
ในกำรเรียกประชุมใหญ่สำขำ เพื่อด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสำขำพรรคชุดใหม่ภำยใน........วัน (ตำมที่
ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 

 ในกรณีหัวหน้ำสำขำพรรคไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้……………… (ต ำแหน่งรองหัวหน้ำสำขำพรรค
ท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำพรรค (ถ้ำมี) หรือให้ที่ประชุมกรรมกำรสำขำพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมกำร
สำขำพรรคคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำพรรค) 
 ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมกำรสำขำพรรคพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรสำขำพรรค  
ที่พ้นจำกต ำแหน่ง อยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจะรับทรำบกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสำขำพรรคชุดใหม่ ยกเว้นผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมข้อ ๒๗ 

ในกรณีท่ีไม่มีกรรมกำรสำขำพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
สำขำพรรคชุดใหม่ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคจะด ำเนินกำรเอง หรือมอบหมำยให้สมำชิกสำขำพรรคจ ำนวนหนึ่ง
ด ำเนินกำรก็ได้  
 ข้อ ๒๙ .......................................................................................................................  
............................................................................................ ................................................................  
 (ควรเพิ่มเติมข้อก ำหนด เช่น ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ 
หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำขำพรรค หรือกำรเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ 
ให้หัวหน้ำพรรคมีหนังสือแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
เมื่อนำยทะเบียนได้มีหนังสือรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้หัวหน้ำพรรคประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำร
ทั่วไปด้วย) 
 ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
 (๑) ........................................................................................................................... 
 (๒) ......................................................................................................................... .. 
 (๓) ........................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้มี 
 (๑) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรใช้สิทธิและเสรีภำพอย่ำงมีเหตุผลและ
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย 
  (๒) ร่วมกับประชำชนในกำรหำแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมอย่ำงมีเหตุผลโดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจและ
ควำมอยู่เย็นเป็นสุขของประชำชนประกอบกัน 
 
 



 - ๑๔ - 

 
 (๓) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง  รวมตลอดทั้ง
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐและกำรด ำเนินงำนขององค์กรอิสระอย่ำงมีเหตุผล 
 (๔) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมสำมัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมือง
โดยสุจริตที่แตกต่ำง และแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชำติ
และประชำชน 
 (๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน  ทั้งนี้ ตำมที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
 (๖) ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยพรรค ข้อบังคับพรรค และพระรำชบัญญัติประกอบ   
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
 (๗) เผยแพร่อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง นโยบำยพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหำสมำชิกพรรค
เพ่ิมเติม 
 (๘) จัดท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมที่อยู่ของสมำชิกที่มีภูมิล ำเนำในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำขำพรรค 
 (๙) จัดท ำบัญชีรับและจ่ำยเงิน และงบกำรเงินของสำขำพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร     
บริหำรพรรคภำยใน.........วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
 (๑๐) จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเมืองแก่สมำชิกสำขำพรรคและประชำชนโดยทั่วไป 
 (๑๑) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทำงแก้ไขที่สำขำพรรคได้ประสบปัญหำต่อพรรคเพ่ือพิจำรณำ 
 (๑๒) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ำสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ตำมกฎหมำยในเขตสำขำพรรคนั้นๆ 
 (๑๓) จัดท ำแผนงำนโครงกำรและรำยงำนผลกำรบริหำรงำนของสำขำพรรค เสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริหำรพรรคทุกรอบสำมเดือนและภำยในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน 
 ข้อ ๓๑ กรรมกำรสำขำพรรคแต่ละต ำแหน่งมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
 (๑) หัวหน้ำสำขำพรรค มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (อำจก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจ เช่น  
   (ก) เป็นผู้แทนของสำขำพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสำขำพรรค 
   (ข) เป็นหัวหน้ำของคณะกรรมกำรสำขำพรรค เรียกประชุมคณะกรรมกำรสำขำพรรคและ
เป็นประธำนกำรประชุม 
   (ค) เรียกประชุมใหญ่สำขำพรรคโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสำขำพรรค และ
เป็นประธำนของที่ประชุม ตลอดจนด ำเนินกำรประชุม 
    (ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมกำรสำขำพรรค หรือคณะกรรมกำรอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำร
สำขำพรรคจัดตั้งขึ้นเพ่ือขอให้มีกำรทบทวนมติในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสำมวัน ซึ่งหำกพ้น
ก ำหนดดังกล่ำวให้ถือว่ำมติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ 
 
 
 



 - ๑๕ - 

 
   (จ) ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง ให้มีอ ำนำจปฏิบัติกำรในนำม
ของสำขำพรรคได้ โดยควำมเห็นชอบของกรรมกำรสำขำพรรคไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรสำขำพรรค 
เท่ำท่ีมีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นเป็นมติของสำขำพรรค 
   (ฉ) อ ำนำจอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพรรคก ำหนด  
 (๒) เลขำนุกำรสำขำพรรค  มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
   (ข) ……………………………… 
   (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
  (กรณีในข้อบังคับก ำหนดต ำแหน่งดังกล่ำวไว้อำจก ำหนดได้ เช่น  
   (ก) ตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรทั้งปวง ของสำขำพรรคตำมที่คณะกรรมกำรสำขำพรรค 
มอบหมำย และให้รับผิดชอบโดยตรงจำกหัวหน้ำสำขำพรรคในกิจกำรที่หัวหน้ำสำขำพรรคมอบหมำยให้ปฏิบัติ 
   (ข) เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสำขำพรรคและที่ประชุมใหญ่สำขำพรรค 
   (ค) เป็นเลขำนุกำรของที่ประชุมคณะกรรมกำรสำขำพรรคและท่ีประชุมใหญ่สำขำพรรค 
   (ง) ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสำขำพรรค) 
 (๓) เหรัญญิกสำขำพรรค มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
   (ก) ……………………………… 
  (ข) ……………………………… 
  (ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (กรณีในข้อบังคับก ำหนดต ำแหน่งดังกล่ำวไว้อำจก ำหนดได้ เช่น มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรควบคุม รำยรับ-รำยจ่ำย บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบกำรเงินของพรรคตำมที่คณะกรรมกำรสำขำพรรค
ก ำหนด) 
 (๔) นำยทะเบียนสมำชิกสำขำพรรค มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  

(ก) ……………………………… 
(ข) ……………………………… 
(ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (กรณีในข้อบังคับก ำหนดต ำแหน่งดังกล่ำวไว้อำจก ำหนดได้ เช่น  ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก และจัดท ำทะเบียนสมำชิกให้ตรงตำมควำมเป็นจริงและต้องให้
สมำชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ ส ำนักงำนใหญ่ของพรรคกำรเมือง รวมทั้งประกำศชื่อและนำมสกุลของสมำชิก
ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๖ - 

 
  (๕) กรรมกำรสำขำพรรค มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

(ก) ……………………………… 
(ข) ……………………………… 
(ค) ……………………………… 

ฯลฯ 
  (อำจเป็นกำรเลือกกรรมกำรสำขำพรรคในต ำแหน่งต่ำงๆ เช่น รองหัวหน้ำสำขำพรรค 
รองเลขำนุกำรพรรค โฆษกสำขำพรรค เป็นต้น โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ) 
  

ส่วนที่ ๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 

 ข้อ ๓๒ .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 (ข้อก ำหนดกำรมีตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อำจก ำหนดได้ เช่น เขตเลือกตั้ง
ในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำพรรคกำรเมือง ถ้ำมีสมำชิกพรรคซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต
เลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้แต่งตั้งสมำชิกพรรคซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเป็น
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด เพ่ือด ำเนินกิจกรรมของพรรคในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้น) 
                    ข้อ ๓๓ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้
สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปี  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมกฎหมำย เช่น  
   (ก) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต  
   (ข) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
   (ค) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  
   (ง) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่ โดยหมำยของศำล เป็นต้น  
 
 
 



 - ๑๗ - 

 
 (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมืองตำมกฎหมำย  
 (๕) ไม่เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน 
หรือผู้แจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน) 
 ข้อ ๓๔ กำรเลือก/ให้ควำมเห็นชอบตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ให้ด ำเนินกำร ดังนี ้
 ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
 (ในกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อำจก ำหนดเหมือนกำรเลือกตั ้ง
คณะกรรมกำรสำขำพรรคก็ได้ เช่น ให้ด ำเนินกำรในที่ประชุมสมำชิกพรรคซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งใน
จังหวัดนั้นและให้ลงคะแนนลับตำมล ำดับ ดังนี้ 

(๑) ให้ที่ประชุมสมำชิกพรรคก ำหนดจ ำนวนของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
(๒) เลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดจนครบตำม (๑)  

 (๓) กำรเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดจะต้อง
มีผู ้รับรองไม่น้อยกว่ำ…….คน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดต้องอยู่ในที่
ประชุมนั้นด้วย  ฯลฯ เป็นต้น 

 (รูปแบบกำรเลือกและขั้นตอนกำรเลือกให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ)  
(ให้สมำชิกที่มำเข้ำร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกด้วยอย่ำงกว้ำงขวำง) 

                        ข้อ ๓๕ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ  ....... ปี 
นับแต่วันที่.......................... (แล้วแตข่้อบังคับจะก ำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ และอำจก ำหนดให้เหมือนกับสำขำพรรค) 
                    ข้อ ๓๖ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
                    (อย่ำงน้อยควรจะมี  
 (๑) ตำย  
 (๒) ลำออก  
 (๓) ขำดจำกสมำชิกภำพ  
 (๔) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
 (๕) ถูกถอดถอนตำมกฎหมำย เมื่อต ำแหน่งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดว่ำงลงตำม 
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดคนใดคนหนึ่งที่
เหมำะสมเข้ำท ำหน้ำที่แทน จนกว่ำจะมีกำรเลือกแทนต ำแหน่งที่ว่ำงซึ่งต้องกระท ำภำยใน..........วัน (ตำมที่
ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองฯลฯ เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๘ - 

 
 ข้อ ๓๗ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ  
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย  
 (๑) ครบวำระ  
 (๒) พ้นจำกต ำแหน่งตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ฯลฯ เป็นต้น) 
 เมื่อตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้มีกำรเรียกประชุมสมำชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น เพ่ือด ำเนินกำรเลือกตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดชุดใหม่
ภำยใน........วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
 ในกรณีที่มีเหตุให้ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้ตัวแทน
พรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดที่พ้นจำกต ำแหน่ง อยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง
จะรับทรำบกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดชุดใหม ่ 
 ในกรณีที่ไม่มีตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมด ำเนินกำรเลือก
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดชุดใหม่ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคจะด ำเนินกำรเอง หรือมอบหมำยให้
สมำชิกพรรคซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นจ ำนวนหนึ่งด ำเนินกำรก็ได้  
 ข้อ ๓๘ ............................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
 (ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ๓๖ หรือข้อ ๓๗ หรือแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
หรือกำรเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองมี หนังสือ
แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว) 
 ข้อ ๓๙ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้  
 (๑) ............................................... 
 (๒) .............................................. 
 (๓) ............................................... 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้ม ี
 (๑) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กำรใช้สิทธิและเสรีภำพอย่ำงมีเหตุผล
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย 
  (๒) ร่วมกับประชำชนในกำรหำแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมอย่ำงมีเหตุผลโดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจและ
ควำมอยู่เย็นเป็นสุขของประชำชนประกอบกัน 
 (๓) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง  รวมตลอดทั้ง
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐและกำรด ำเนินงำนขององค์กรอิสระอย่ำงมีเหตุผล 
 
 
 
 



 - ๑๙ - 

 
 (๔) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมสำมัคคีปรองดอง  รู้จักยอมรับในควำมเห็น
ทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำง และแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี  เพื่อประโยชน์สุข
ของประเทศชำติและประชำชน 
 (๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน  ทั้งนี้ ตำมที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
 (๖) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ำสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำท้องถิ่นอื่นๆ 
ตำมกฎหมำยในเขตสำขำพรรคนั้นๆ 
 (๗) จัดท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมที่อยู่ของสมำชิกที่มีภูมิล ำเนำในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน 
 (๘) จัดท ำบัญชีรับและจ่ำยเงิน และงบกำรเงินของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคภำยใน.........วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
 

หมวด 3 
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง และของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

 
 ข้อ ๔๐ กำรบริหำรจัดกำรสำขำพรรคกำรเมือง (ตำมวิธีกำรที่พรรคกำรเมืองก ำหนด) 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (ควรต้องก ำหนดให้มีกำรท ำทะเบียนสมำชิกพรรค และเรื่องอ่ืนๆตำมที่พรรคเห็นสมควร) 
 ข้อ 4๑ บริหำรจัดกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด (ตำมวิธีกำรที่พรรคกำรเมืองก ำหนด) 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
                   (3) ……………………………… 
 (ควรต้องก ำหนดให้มีกำรท ำทะเบียนสมำชิกพรรค และเรื่องอ่ืนๆตำมที่พรรคเห็นสมควร) 

 
หมวด 4 

การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
                                    

ส่วนที่ 1 
การประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

 
                    ข้อ 4๒ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญของพรรคอย่ำงน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ.................................  
                   (อำจจะก ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่มำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปีก็ได้ หำกมีกำรร้องขอ)  
 
 



 - ๒๐ - 

 
 ข้อ 4๓ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองมีดังต่อไปนี้ ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรพรรคไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร 
บริหำรพรรคทั้งหมด ผู้แทนของสำขำพรรคไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสำขำพรรคซึ่งในจ ำนวนนี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของสำขำพรรคไม่น้อยกว่ำสองสำขำซึ่งมำจำกภำคต่ำงกัน ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด และสมำชิก ทั้งนี้ มีจ ำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ
สองร้อยห้ำสิบคน ) 
  ข้อ 4๔ ......................................................................................................................  
............................................................... .............................................................................................  
 (ควรก ำหนดรูปแบบกำรประชุม เช่น ให้หัวหน้ำพรรคเป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ ถ้ำหัวหน้ำ
พรรคไม่มำประชุมให้............................(ในข้อบังคับอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคให้ท ำหน้ำที่แทนก็
ได้) คณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำน  และให้เลขำธิกำร
พรรคท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในที่ประชุม แต่ถ้ำเลขำธิกำรพรรคไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ก็ให้
.......................................................................................ท ำหน้ำที่แทน) 
 ข้อ 4๕ กำรด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ให้กระท ำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองหรือนโยบำย
ของพรรคกำรเมือง 
 (๒) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
 (๓) กำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรคกำรเมือง เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง เหรัญญิกพรรคกำรเมือง 
นำยทะเบียนสมำชิก และกรรมกำรบริหำรอื่นของพรรคกำรเมือง 
 (๔) กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคกำรเมือง 
 (๕) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรเงินและกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมืองที่ได้ด ำเนินกำร
ไปในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 (๖) กิจกำรที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง 
 (๗) กิจกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมำย หรือ
ข้อบังคับ 
 กิจกำรตำม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่ของพรรคแล้ว  
ให้พรรคมีหนังสือแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่ของพรรค) 
 กำรลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระท ำโดยเปิดเผย แต่กำรลงมติเลือกบุคคลตำมข้อ ๔๕ (๓) และ 
(๔) ให้ลงคะแนนลับ 
 ข้อ 4๖ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. (กำรเรียกประชุมใหญ่ทุกครำวให้หัวหน้ำพรรคแจ้งก ำหนดกำรประชุมให้สมำชิกพรรคทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลำ สถำนที ่และระเบียบวำระกำรประชุมด้วย) 
 
 



 - ๒๑ - 

 
ส่วนที่ ๒ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 
 ข้อ ๔๗ ..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
 (ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคอย่ำงน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้ำพรรค  
เป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตำมควำมจ ำเป็นหรือตำมค ำขอ
จำกกรรมกำรบริหำรพรรคจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมด ร่วมกันขอให้ 
เปิดประชุมเป็นพิเศษในกำรขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวำระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพ่ือขอมติอย่ำงชัดเจน) 
 ข้อ ๔๘ .......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 (กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคต้องมีกรรมกำรบริหำรพรรคมำประชุมไม่น้อยกว่ำ กึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้หัวหน้ำพรรคเป็นประธำน 
ที่ประชุมถ้ำหัวหน้ำพรรคไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้ำพรรคคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่
เป็นประธำนที่ประชุมแทน และให้เลขำธิกำรพรรคเป็นเลขำนุกำรในที่ประชุม แต่ถ้ำเลขำธิกำรพรรคไม่มำประชุม 
หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ก็ให้รองเลขำธิกำรพรรคคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทน) 
 ข้อ ๔๙ …………………..………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคให้ถือเสียงข้ำงมำก) 
 
                                                    ส่วนที่ ๓ 
                                 การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
 
                    ข้อ ๕๐ คณะกรรมกำรสำขำพรรคต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำขำพรรคกำรเมืองอย่ำงน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปีของพรรคกำรเมืองเพ่ือ............................... ส่วนกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ
สำขำ.................................  (อำจจะก ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่สำขำพรรคมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปีก็ได้ หำกมี
กำรร้องขอ) 
 ข้อ ๕๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคมีดังต่อไปนี้  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำร
สำขำพรรคกำรเมืองทั้งหมด และสมำชิกสำขำพรรคกำรเมือง ทั้งนี้ มีจ ำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน)
 ข้อ ๕๒ ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
 (อำจก ำหนดรูปแบบกำรประชุมได้ เช่น ให้หัวหน้ำสำขำพรรคเป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่
สำขำพรรค ถ้ำหัวหน้ำสำขำพรรค ไม่มำประชุมให้ ............................(ในข้อบังคับอำจก ำหนดให้มีต ำแหน่ง
รองหัวหน้ำสำขำพรรคให้ท ำหน้ำที่แทนก็ได้) ให้คณะกรรมกำรสำขำพรรคที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนใด
คนหนึ่งเป็นประธำน ที่ประชุมและให้เลขำนุกำรสำขำพรรคท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในที่ประชุม แต่ถ้ำเลขำนุกำร
พรรคไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ก็ให้....................... ...............................ท ำหน้ำที่แทน) 
 



 - ๒๒ - 

 
 ข้อ ๕๓ กิจกำรดังต่อไปนี้ให้กระท ำโดยที่ประชุมใหญ่สำขำพรรค.......................................... 
........................................................................................................................................................................  
 (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย 
 (1) รับรองงบกำรเงินประจ ำปีของสำขำพรรคภำยใน……วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 (2) เลือกตั้งคณะกรรมกำรสำขำพรรคหรือกรรมกำรสำขำพรรค 
 (3) จัดประชุมเพ่ือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 ข้อ 5๔ ……………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (กำรก ำหนดกำรประชุม อย่ำงน้อยควรก ำหนดไว้ เช่น กำรเรียกประชุมใหญ่สำขำพรรคทุกครำว
ให้หัวหน้ำสำขำพรรค แจ้งก ำหนดกำรประชุมให้สมำชิกพรรคทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ.. .......วัน (ตำมที่
ก ำหนดในข้อบังคับ) โดยให้ระบุ วัน เวลำ และสถำนที่ประชุมและระเบียบ วำระกำรประชุมด้วย) 
  
                                                        ส่วนที่ ๔ 
                                 การประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 
 ข้อ ๕๕ ...................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
 (กำรประชุมตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ เช่น 
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดต้องจัดให้มีกำรประชุมตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้งก่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปีของพรรคกำรเมืองเพื่อ...............................  (อำจจะก ำหนดให้มี
กำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปีก็ได้ หำกมีกำรร้องขอ) ) 
                    ข้อ 5๖ กิจกำรดังต่อไปนี้ให้กระท ำโดยที่ประชุมของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
 (๑) ....................................................................................................................................................... 
 (๒) ....................................................................................................................................................... 
 (๓) ...................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย 
 (1) รับรองงบกำรเงินประจ ำปีของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 (2) กำรเลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 (3) จัดประชุมเพ่ือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๓ - 

 

หมวด ๕ 

ส่วนที่ ๑ 
    คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การรับเข้าเป็นสมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิก 
 
                    ข้อ 5๗ สมำชิกพรรคต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้  

(๑) ……………………………… 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
ในกรณีเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี ไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง....... ไม่เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกำรเมืองอ่ืน หรือผู้แจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองอ่ืน) 
 ข้อ 5๘ กำรสมัครเป็นสมำชิกพรรคให้ยื่นใบสมัคร…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ตำมแบบที่ก ำหนดในข้อบังคับ อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย ให้นำยทะเบียนสมำชิกตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก และจัดท ำทะเบียนสมำชิกให้ตรงตำมควำมเป็นจริง
และต้องให้สมำชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ ส ำนักงำนใหญ่ของพรรคกำรเมือง รวมทั้งประกำศชื่อและนำมสกุล
ของสมำชิกให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย  
 ให้นำยทะเบียนสมำชิกพรรคเสนอใบสมัครสมำชิกพรรค ต่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำ 
พร้อมด้วยค ำคัดค้ำน (ถ้ำมี) เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคมีมติให้รับสมำชิกแล้ว สมำชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตร
ประจ ำตัวสมำชิกพรรคไว้เป็นหลักฐำน 
 ข้อ 5๙ กำรคัดค้ำนผู้สมัครเป็นสมำชิกพรรค ………………………………………………………………..… 
......................................................................................................................................................... ................ 
 (อำจก ำหนดไว้ เช่น ต้องท ำเป็นหนังสือมีสมำชิกรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน  และต้องชี้แจง
เหตุผลในกำรคัดค้ำนประกอบด้วย) 
 (อำจก ำหนดค ำคัดค้ำน เช่น ค ำคัดค้ำนให้ยื่นต่อนำยทะเบียนสมำชิกพรรคหรือนำยทะเบียน
สมำชิกสำขำหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้สงวนค ำคัดค้ำนนั้นๆ ไว้เป็นควำมลับ) 
 ข้อ ๖๐ ................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
 (อำจก ำหนดกำรไม่รับผู้ใดเป็นสมำชิก เช่น ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรพรรคมีมติไม่รับผู้ใด
เป็นสมำชิกพรรคให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทรำบ และค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคให้ถือเป็นที่สุด) 
 ข้อ ๖๑ สมำชิกภำพของสมำชิกเริ่มตั้งแต่ได้ช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองจ ำนวน .......บำท 
(ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับแต่ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยบำท)  
 
 
 
 



 - ๒๔ - 

 
 ข้อ ๖๒ สมำชิกภำพของสมำชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ  
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
                    (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๕๗ เว้นแต่กรณีเป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต 
หรือนักบวช ที่เป็นกำรบวชตำมประเพณีนิยม แต่ในระหว่ำงมีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวจะใช้สิทธิในฐำนะ
สมำชิกมิได้ 
 (๔) ไม่ช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองเป็นเวลำสองปีติดต่อกัน  
 (๕) พรรคกำรเมืองมีมติให้ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยหรือจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรง หรือมีเหตุ
ร้ำยแรงอื่น  
 (๖) พรรคกำรเมืองสิ้นสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมือง หรือยุบไป 
 (๗) เป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่ำหนึ่งพรรคกำรเมือง  
 กำรลำออกตำม (๒) ให้ถือว่ำสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลำออกต่อนำยทะเบียนสมำชิกหรือนำยทะเบียน
พรรคกำรเมือง  
 กำรสิ้นสุดของสมำชิกภำพตำมวรรคหนึ่ง (๔) ถ้ำสมำชิกผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคและสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำร 
บริหำรพรรค และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรคทั้งหมด และกำรลงมติให้ลงคะแนนลับ) 
    

ส่วนที่ ๒ 

 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง และความรับผิดชอบของพรรค
การเมืองต่อสมาชิก 

 
                    ข้อ ๖๓ สมำชิกมีสิทธิต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 
 (พรรคต้องก ำหนดให้สมำชิกมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น  
 (๑) มีสิทธิในกำรเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค 
 (๒) มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกจำกพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนำมของพรรค ในกำรเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่รำษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ 
 
 
 



 - ๒๕ - 

 
 (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ผู้ปฏิบัติงำน คณะท ำงำน
หรือคณะกรรมกำรสำขำพรรค ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด กรรมกำร หรืออนุกรรมกำรในคณะต่ำงๆ 
ตลอดจนที่ปรึกษำพรรค 
 (๔) มีสิทธิอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพรรคจะพิจำรณำเป็นแต่ละกรณีไป 
 ข้อ ๖๔ ควำมรับผิดชอบของสมำชิกต่อพรรคกำรเมืองมีดังนี้  
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ เช่น  
 (๑) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีอุดมกำรณ์ต่อแนวทำงของพรรค 
 (๒) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพำกเพียรในกำรท ำงำนเพ่ือพรรค และอุดมกำรณ์ของพรรค
จนประสบผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของพรรค 
 (๓) เป็นผู้ที ่มีควำมรู้ มีอุดมกำรณ์อย่ำงแรงกล้ำ  และยึดมั่นในแนวทำงของพรรคศึกษำ 
อย่ำงถ่องแท้ เพ่ือเข้ำร่วมในกำรขยำยอุดมกำรณ์และแนวทำงของพรรคสู่สำธำรณชนต่อไป 
 (๔) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหำขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับกำรต ำหนิจำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
และ/หรือสมำชิกพรรคทั่วไป)) 
                   ข้อ 6๕ ควำมรับผิดชอบของพรรคต่อสมำชิกมีดังนี้ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 

ฯลฯ 
 (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ เช่น  
 (๑) พรรคจะด ำเนินกำรทำงกำรเมืองอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้พรรคได้ก้ำวไปสู่กำรมีบทบำท 
ทำงกำรเมืองและเข้ำสู่กำรบริหำรประเทศตำมนโยบำยของพรรคเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ 

(๒) พรรคจะจัดกำรส่งเสริมสถำนภำพของสมำชิก ให้มีสมรรถภำพต่อกำรด ำรงชีวิตของตนเอง 
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมำนสำมัคคีระหว่ำงมวลสมำชิกท่ัวประเทศ 

(๓) พรรคจะให้สวัสดิกำรคุ้มครองจำกอิทธิพล อ ำนำจมืด และส่งเสริมอำชีพให้กับมวลสมำชิก 
 (๔) พรรคจะให้ควำมส ำคัญแก่มวลสมำชิกพรรคทุกท่ำนอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่ำสมำชิกพรรค 
เป็นบุคคลส ำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๖ - 

 
หมวด ๖ 

มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  
 

                    ข้อ 6๖ กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองและสมำชิกต้องมีมำตรฐำนจริยธรรม ดังนี้ 
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 
                   (อย่ำงน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ใช้บังคับแก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
เช่น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยโดยเคร่งครัด 
มีควำมรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ประเทศชำติและประชำชน สุจริตเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เคำรพ
สิทธิเสรีภำพของผู้อื่น อุทิศเวลำให้แก่กำรประชุมตรงต่อเวลำ และต้องไม่ขำดกำรประชุม โดยไม่จ ำเป็น เป็นต้น) 

 
   หมวด ๗ 

หลักเกณฑ์และคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับ      

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
 

ส่วนที่ 1 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 
 ข้อ ๖๗ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำร
สรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  ทั้งนี้ 
จ ำนวนหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดให้เป็นไปตำมข้อบังคับ แต่อย่ำงน้อย
ต้องมีหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำสี่สำขำซึ่งมำจำกภำคต่ำงกัน) 
 ข้อ ๖๘ คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
 (๑) .......................................... 
 (๒) .......................................... 
 (๓) ........................................ 
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรำยชื่อให้ได้ผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ซื่อสัตย์
สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อบังคับ เป็นต้น)  

 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


 - ๒๗ - 

 

ส่วนที่ ๒ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชกิเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 
 ข้อ ๖๙ พรรคซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตเลือกตั้งนั้น 
 กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ให้พรรคส่งผู ้สมัครรับเลือกตั ้งจำกผู้ซึ ่ง ได้รับเลือกจำกสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
                    ข้อ  ๗๐ กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้
ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร ดังต่อไปนี้…………………………………………................................................................  
                    (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
 (๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และประกำศให้สมำชิกทรำบเป็นกำรทั่วไป 
 (๒) เมื่อพ้นก ำหนดเวลำรับสมัครตำม (๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วส่งรำยชื่อผู้สมัครให้สำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 
 (๓) เมื่อสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดได้รับรำยชื่อผู้สมัครจำก
คณะกรรมกำรสรรหำแล้ว ให้หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  จัดกำร
ประชุมสมำชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำส่งมำ 
 (๔) กำรประชุมสำขำพรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือกำร
ประชุมตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน  โดยในกำรลงคะแนน
ให้สมำชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกำศผล
กำรนับคะแนนของสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ในเขตเลือกตั้งนั้น แล้ว
รำยงำนรำยชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนล ำดับสูงสุดสองล ำดับแรกให้คณะกรรมกำรสรรหำโดยเร็ว ในกรณีที่มีผู้มี
คะแนนเท่ำกันมำกกว่ำจ ำนวนดังกล่ำว ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำในกำรจัดเรียงล ำดับ 
 (๕) ให้คณะกรรมกำรสรรหำส่งรำยชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยพิจำรณำจำกผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง  
หำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจำรณำผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในล ำดับถัดไป
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคไม่เห็นชอบกับรำยชื่อที่สำขำพรรคหรือตัวแทน
พรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดส่งมำทั้งหมดให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคและคณะกรรมกำรสรรหำประชุม
ร่วมกัน หำกที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรำยชื่อผู้สมัครผู้ใด ให้เสนอรำยชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่
ถ้ำที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรำยชื่อผู้สมัครที่สำขำพรรคหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดส่ง
มำทั้งหมด ให้คณะกรรมกำรสรรหำแจ้งเหตุผลให้หัวหน้ำสำขำพรรค หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นทรำบ และให้ด ำเนินกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่ำจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น 

 
 



 - ๒๘ - 

 
ส่วนที่ ๓ 

หลักเกณฑ์และคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
 
 ข้อ ๗๑ กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อให้พรรคกำรเมือง
จัดท ำบัญชีรำยชื่อ เพ่ือส่งให้สำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด โดยให้ค ำนึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำงๆ และควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงชำยและหญิงด้วย 
 ข้อ ๗๒ กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อให้ด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำร ดังต่อไปนี้………………………….......................................................................... 
              (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
  (๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง 
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด และประกำศให้สมำชิกทรำบเป็นกำรทั่วไป 
  (๒) เมื่อพ้นก ำหนดเวลำเสนอรำยชื่อจำกกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หัวหน้ำสำขำพรรค
กำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ตำม (๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบคุณสมบัติและ
จัดท ำบัญชีรำยชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบรำยชื่อ โดยค ำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกภูมิภำคต่ำงๆและควำมเท่ำ
เทียมกันระหว่ำงชำยและหญิง แล้วส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวไปยังสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัด 
  (๓) ให้หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด จัดกำรประชุม
เพ่ือให้สมำชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำม (๒) โดยให้สมำชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินห้ำสิบ
รำยชื่อ โดยกำรประชุมสำขำพรรคกำรเมืองต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนหรือกำรประชุม
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำหำสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว ให้หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดประกำศผลกำรนับคะแนนของ
สำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดนั้นแล้วรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรสรรห ำ
โดยเร็ว 
  (๔) ให้คณะกรรมกำรสรรหำจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงล ำดับตำมผลรวม
ของคะแนนที่ได้รับจำกสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดตำม (๓) ในกรณีท่ีหัวหน้ำ
พรรคกำรเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อให้หัวหน้ำพรรค
กำรเมืองอยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งล ำดับที่หนึ่งและให้เรียงล ำดับรำยชื่อตำมผลคะแนนดังกล่ำวใน
ล ำดับถัดไปจนครบจ ำนวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตำมบัญชีรำยชื่อเท่ำกันให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร
สรรหำในกำรจัดเรียงล ำดับ 
  (๕) ให้คณะกรรมกำรสรรหำส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำม (๔) ให้คณะกรรมกำร
บริหำรพรรคกำรเมืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ หำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่เห็นชอบให้
ด ำเนินกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่ำจะได้บัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกผู้ใดมีภูมิล ำเนำอยู่ใน
เขตเลือกตั้งที่ยังมิได้มีกำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ให้ถือว่ำสมำชิกผู้
นั้นเป็นสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งของสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จงัหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกล้เคียง...........................(ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ)) 
 



 - ๒๙ - 

 
ส่วนที่ ๔ 

การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
 
                    ข้อ ๗๓ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
อย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้...................................................................................... 
 (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดมีอำยุ
ไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปี ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง เป็นต้น) 
                                         

หมวด ๘ 
วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง  

และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

 ส่วนที่ 1 

วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของพรรคการเมือง 
 

 ข้อ ๗๔ บัญชีของพรรคกำรเมือง ประกอบด้วย  
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 
 (บัญชีของพรรคกำรเมือง อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) บัญชีรำยวันแสดงรำยได้หรือรำยรับและแสดงค่ำใช้จ่ำยหรือรำยจ่ำย 
 (๒) บัญชีแสดงรำยรับจำกกำรบริจำค 
 (๓) บัญชีแยกประเภท 
 (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
 กำรลงรำยกำรบัญชีตำมวรรคหนึ่งต้องมีรำยกำรและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี และต้อง
จัดท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้3 
   (ก) กำรลงบัญชีรำยวันแสดงรำยได้หรือรำยรับและแสดงค่ำใช้จ่ำยหรือรำยจ่ำยและบัญชี
แสดงรำยรับจำกกำรบริจำค ต้องลงรำยกำรให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่รำยกำรนั้นเกิดข้ึน 
   (ข) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องลงรำยกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รำยกำรนั้นเกิดขึ้น 
 ข้อ ๗๕ พรรคต้องปิดบัญชีครั้งแรกภำยในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้ง  และ
ครั้งต่อไปเป็นประจ ำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
 กำรปิดบัญชี ให้จัดท ำงบกำรเงินซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ
งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง 
 
 
 
 



 - ๓๐ - 

 
 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินต้องแสดงรำยกำรทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของพรรคกำรเมืองทั้ง
ต้องแสดงที่มำของรำยได้ตำมข้อ ๗๙ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน 
โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง และรำยกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรสอบ
บัญชี 
 ข้อ ๗๖ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองเสนองบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองเพ่ืออนุมัติภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี 
 งบกำรเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคอนุมัติแล้วให้หัวหน้ำพรรครับรองควำมถูกต้องร่วมกับ
เหรัญญิกพรรค และส่งให้แก่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรค
อนุมัติพร้อมทัง้บัญชีตำมข้อ ๗๔ 

(ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมำชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก) 
 

ส่วนที่ 2 

วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของสาขาพรรคการเมือง 

 
 ข้อ ๗๗ หน้ำที่ของหัวหน้ำสำขำพรรคต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ำยเงินของสำขำพรรค.............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                    (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ อย่ำงน้อยควรมีรำยกำร ดังนี้ ให้หัวหน้ำสำขำพรรค จัดให้มีบัญชี
รับและจ่ำยเงินของสำขำพรรค โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่รำยกำรนั้นเกิดขึ้น และ
สรุปรำยงำนให้พรรคทรำบเป็นประจ ำทุกสิ้นเดือน และปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนสำขำพรรค และจัดท ำบัญชี
รำยชื่อพร้อมที่อยู่ของสมำชิกท่ีมีภูมิล ำเนำในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำขำพรรค) 

(ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมำชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก) 
 

ส่วนที่ 3 

วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

 
  ข้อ ๗๘ หน้ำที่ของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ำยเงิน ดังนี้
.............................................................  
                    (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ อย่ำงน้อยควรมีรำยกำร ดังนี้ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
ต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ำยเงินที่ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดได้รับหรือจ่ำย โดยบันทึกบัญชีให้แล้ว
เสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่รำยกำรนั้นเกิดขึ้น และสรุปรำยงำนให้พรรคทรำบเป็นประจ ำทุกสิ้นเดือน และ
ปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด และจัดท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมที่อยู่ของสมำชิกที่
มีภูมิล ำเนำในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน) 

(ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมำชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก) 
 
 
 



 - ๓๑ - 

 
หมวด ๙ 

รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บจากสมาชิก 
                   ข้อ 7๙ พรรคอำจมีรำยได ้ดังต่อไปนี้  
 (๑) ……………………………… 
 (2) ……………………………… 
 (3) ……………………………… 
                     ฯลฯ 
 (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) เงินทุนประเดิมของพรรค (ต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท) 
 (๒) เงินค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมือง ประกอบด้วย (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
      (๓) เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรของพรรค 
 (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จำกกำรจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค 
 (๕) เงนิ ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จำกกำรรับบริจำค 
 (๖) เงินอุดหนุนจำกกองทุน 
 (๗) ดอกผลและรำยได้ที่เกิดจำกเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค 
 กำรได้มำซึ่งรำยได้ตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐำนกำรได้มำซึ่ง
รำยได้นั้นเป็นหนังสือ ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 กำรจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรตำม (๓) และกำรจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตำม (๔) ต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 รำยได้ของพรรคจะน ำไปใช้เพื่อกำรอ่ืนใด นอกจำกกำรด ำเนินงำนของพรรคกำรเมืองมิได้ 
 ข้อ ๘๐ รำยได้และทรัพย์สินที่พรรคได้รับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร 
 ข้อ ๘๑ กำรหำรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคต้องกระท ำโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่ำเป็นกำรระดมทุนของพรรคกำรเมืองอย่ำงชัดเจน 
 ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปถึงจ ำนวนและที่มำของเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มำจำกกิจกรรมดังกล่ำว และให้มีหนังสือแจ้งนำยทะเบียนทรำบด้วย ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่ำวสิ้นสุดลง 
 ประกำศและหนังสือแจ้งตำมวรรคสอง ให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนเงิน  ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อืน่ใดที่มีมูลค่ำหนึ่งแสนบำทข้ึนไปด้วย 
 ข้อ ๘๒ ทุกเดือน ให้พรรคกำรเมืองประกำศรำยชื่อผู้บริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่มีมูลค่ำตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำพันบำท  ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปพร้อม
ทั้งวัตถุประสงค์ของกำรบริจำค และให้แจ้งนำยทะเบียนทรำบตำมแบบหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรก ำหนดด้วย 
 กำรประเมินมูลค่ำของสิ่งที่ได้รับบริจำคตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 
 
 
 



 - ๓๒ - 

 
 ข้อ ๘๓ บุคคลใดจะบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคมีมูลค่ำเกินสิบล้ำนบำท
ต่อพรรคต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล กำรบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรค
ไม่ว่ำพรรคเดียวหรือหลำยพรรคเกินปีละห้ำล้ำนบำท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมใหญ่
ครำวต่อไปหลังจำกบริจำคแล้ว พรรคจะรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่ำเกินวรรคหนึ่ง
มิได ้
 ข้อ ๘๔ หัวหน้ำพรรคกำรเมือง กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง กรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด หรือสมำชิกผู้ใดได้รับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยผู้บริจำค
ประสงค์จะบริจำคให้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรค ต้องแจ้งให้พรรคทรำบภำยในระยะเวลำ
ที่............วัน (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) และให้พรรคกำรเมืองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐำนกำรรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจำคเป็นหลักฐำน ทั้งนี ้ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 กิจกรรมของพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมรวมถึงกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของ
พรรคกำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด สมำชิก หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 
 ข้อ ๘๕ ภำยใต้บังคับข้อ ๘๒ และข้อ ๘๔ นับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรประกำศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจำคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ำรวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่นบำทต่อวัน โดยผู้บริจำคประสงค์จะบริจำคให้
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคกำรเมืองหรือเพ่ือใช้
ในกำรเลือกตั้ง ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจำคตำมวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 
 ถ้ำสิ่งของที่ได้รับบริจำคตำมวรรคหนึ่งไม่อำจน ำส่งพรรคกำรเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้ให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคกำรเมืองทรำบเพ่ือบันทึกมูลค่ำของสิ่งนั้นไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 
 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่ำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ตนได้รับ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคหรือเพ่ือใช้ในกำรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่งหรือเป็นสิ่งของ
ตำมวรรคสองหรือไม ่ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งวินิจฉัย  
 ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองและเหรัญญิกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีกับธนำคำรพำณิชย์
โดยระบุชื่อเจ้ำของบัญชีในนำมของพรรค…….…. และให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองแจ้งหมำยเลขบัญชีของบัญชี
เงินฝำกและจ ำนวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่
เปิดบัญชีดังกล่ำว 
                    ข้อ ๘๗ สมำชิกเสียค่ำบ ำรุงพรรคประจ ำปี จ ำนวนปีละ.................บำท (ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ) 
 

หมวด ๑๐ 
การลงโทษสมาชิก 

(ควรมีการก าหนดโทษของสมาชิกที่กระท าผิดและให้มีบทลงโทษ เช่น) 
 ข้อ ๘๘ (กำรกล่ำวหำสมำชิกของพรรคคนใดว่ำได้กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำอันควรแก่กำร
ลงโทษต้องท ำเป็นหนังสือถึงหัวหน้ำพรรคมีสมำชิกไม่น้อยกว่ำยี่สิบคนลงลำยมือชื่อ) 
 
 
 



 - ๓๓ - 

 
 ข้อ ๘๙ (เมื่อได้รับหนังสือตำมข้อ ๘๘ แล้วให้หัวหน้ำพรรคมอบอ ำนำจให้กรรมกำรบริหำรพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนท ำกำรสอบสวนข้อกล่ำวหำนั้น ถ้ำสอบสวนแล้วเห็นว่ำไม่มีมูลหัวหน้ำพรรคมีอ ำนำจ
สั่งยกข้อกล่ำวหำนั้นเสียได้ แต่หำกสอบสวนแล้วเห็นว่ำมีมูลให้เสนอข้อกล่ำวหำนั้นพร้อมทั้งรำยงำนกำรสอบสวน 
ต่อหัวหน้ำพรรค เพ่ือ 
      (๑) พิจำรณำชี้ขำด หรือ 

(๒) แต่งตั้งกรรมกำรหรือสมำชิกไม่เกินกว่ำห้ำคน เป็นกรรมกำรพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อ
หัวหน้ำพรรคก็ได้) 
 ข้อ ๙๐ (ในกำรพิจำรณำข้อกล่ำวหำสมำชิกต้องให้โอกำสแก่ผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ตลอดจน แสดงหลักฐำนฝ่ำยตนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่ำวหำ) 
 ข้อ ๙๑ (เมื่อกำรพิจำรณำสิ้นสุดลงหัวหน้ำพรรคมีอ ำนำจสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ระงับเรื่องกล่ำวหำ 
 (๒) ยกข้อกล่ำวหำ 
 (๓) ต ำหนิสมำชิกพรรคผู้ถูกกล่ำวหำ 
 (๔) ภำคทัณฑ์สมำชิกพรรคผู้ถูกกล่ำวหำ 
 ในกรณีที่หัวหน้ำพรรคเห็นว่ำควรได้รับกำรลงโทษ โดยกำรให้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกพรรค 
ให้หัวหน้ำพรรคเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำร และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรพรรคถือเป็นที่สุด) 
 ข้อ ๙๒ (กำรพ้นจำกสมำชิกพรรคกรณีเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมข้อ ๙๑ วรรคสอง   
ให้หัวหน้ำพรรคเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคให้ควำมเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วด ำเนินกำรต่อไปตำมขั้นตอน 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖๒ วรรคสำม) 
 

หมวด 1๑ 

การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด       

          
 ข้อ ๙๓ กำรเลิกพรรคกำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด
ให้เป็นไปตำม............................................................................................................................................. 
 (เช่น ให้เปน็ไปตำมมติคณะกรรมกำรบรหิำรพรรค หรือที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง แลว้แตพ่รรค
จะเลือกอย่ำงไร) 
 ข้อ ๙๔ กรณกีำรเลิกพรรคหรือกำรยุบพรรค เมื่อได้มีกำรช ำระบัญชี หักหนี้สินและค่ำใช้จ่ำย
แล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใดให้โอนให้แก่...................................................... ................. 
 (อำจก ำหนดให้เป็นขององค์กำรสำธำรณกุศล  หรือถ้ำไม่ได้ระบุไว้ ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้น
ตกเป็นของกองทุน) 
 
 



                              (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 ท.พ. ๖) 
 

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

เขียนที่……………………………….………………… 

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. .... 

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค………......................................................................ขอแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า 
จังหวัด.....................................................เขตเลือกตั้งที่......... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตั้งอยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย.์.........................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร........................................................(ตามแผนผังแสดงที่ตั้ง
พร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)       
  ๒. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...............คน ดังบัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๗ และบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัด 
ตามแบบ ท.พ. ๘  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

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

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



(แบบ ท.พ. ๗)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

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

บญัชรีายชื่อตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด................................................... เขตเลือกตั้งที.่............................................

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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



(แบบ ท.พ. ๘)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
ทีเ่ป็นสมาชกิ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขประจ าตวัสมาชกิ อาชพี

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

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

หมายเลขโทรศัพท์

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที.่.....................จังหวัด…………………………………………. 
พรรค.................................................................

ล าดบัที่ ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขประจ าตวัประชาชนชื่อตวั - ชื่อสกุล



(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 
 



(แบบ ท.พ. ๓) 
 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค....................................................ขอแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายการ
ต่อไปนี้ 
  ๑. สาขาพรรคการเมือง ล าดับที่................ภาค........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่....................
หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย ...............................ถนน ..............................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท.์...............................โทรสาร................................(ตามแผนผังแสดงทีต้ั่งพร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)             
    ๒. เขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๓. คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๔ 
  ๔. สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๕ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อไป 

 
 

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

                                         หวัหน้าพรรค.................................................... 
 



(แบบ ท.พ. ๔)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

บญัชรีายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
พรรค..............................................เขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบ............................................

ล าดบัที่ ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ชื่อตวั - ชื่อสกุล ลายมอืชื่อเลขประจ าตวัสมาชกิ ต าแหน่ง

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

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



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

วัน/เดอืน/ปี
ทีเ่ป็นสมาชกิ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์

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

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

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองในเขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 
พรรค.............................................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชพี



(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 
 



 
 
 

                                                      ทะเบียนสมาชิกพรรค.......................................... (แบบ ท.พ. ๑) 
หน้าที.่........... 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตวั 

สมาชิก 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การรับเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/ 
สาขาพรรค 

วันเดือนปีที่รับ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 

(แบบ ท.พ. ๒) 
 

หนังสือแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลง 
ชื่อพรรค............................................................. 

 
วันที.่.........เดือน...........................พ.ศ. .... 

 
เรื่อง  แจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมือง 

เรยีน  นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. แบบแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพ่ิมขึ้น  (แบบ ท.พ. ๒/๑) จ ำนวน.............หน้ำ 
 ๒. แบบแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ลดลง  (แบบ ท.พ. ๒/๒) จ ำนวน..............หน้ำ 

พรรค..............................................ขอแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสอง 
แหง่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ครั้งที ่๑ ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. .....       ครั้งที ่๒ เม.ย. – มิ.ย. พ.ศ. …. 
ครั้งที ่๓ ก.ค. – ก.ย.  พ.ศ. .....   ครั้งที ่๔  ต.ค. – ธ.ค. พ.ศ. …. 

๑.  มีจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น จ ำนวน......................คน ได้แก่ เลขประจ ำตัวสมำชิกที่ 
...............................ถึงเลขประจ ำตัวสมำชิกท่ี...................................  ดังมีรำยละเอียดตำมแบบ ท.พ. ๒/๑ ที่แนบ 

๒. มีจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ลดลงทั้งสิ้น  จ ำนวน................................คน ดังมีรำยละเอียด 
ตำมแบบ ท.พ. ๒/๒ ทีแ่นบ 

๓. ณ วันสิ้นเดือน................ พ.ศ. ......... มีสมำชิกพรรคกำรเมืองทั้งสิ้น จ ำนวน............รำย 
 

จึงเรยีนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 ภาพเครื่องหมายพรรค

การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 

สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

B 



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองทีเ่พิ่มขึ้น (แบบ ท.พ. ๒/๑) 
หน้าที.่......... 

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

ครั้งที ่๑ ม.ค.–มี.ค.  ครั้งที ่๒ เม.ย.–มิ.ย. ครั้งที ่๓ ก.ค.–ก.ย. ครั้งที ่๔ ต.ค.–ธ.ค. พ.ศ.............. 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั

สมาชิก 
ชือ่ตัว - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การรับเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/
สาขาพรรค 

วันเดือนปีทีรั่บ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. 

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองทีล่ดลง (แบบ ท.พ. ๒/๒) 
หน้าที.่......... 

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

ครั้งที ่๑ ม.ค.–มี.ค.  ครั้งที ่๒ เม.ย.–มิ.ย. ครั้งที ่๓ ก.ค.–ก.ย. ครั้งที ่๔ ต.ค.–ธ.ค. พ.ศ.............. 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั

สมาชิก 
ชือ่ตัว - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การลาออกจากสมาชกิพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/
สาขาพรรค 

วันเดือนปีทีอ่อก 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. 

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 
 

         
 

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

ใบเสร็จรับเงิน 
 

วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 
      พรรค………….………………………….………… ได้รับเงินจาก...................................................................
เลขประจ าตวัประชาชน...…......................................….………… ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี ……..…......……..........…… 
ตรอก/ซอย…….……………..….…………… ถนน…………....………..…….. หมู่ที…่....…. ต าบล/แขวง…………...............…..…… 
อ าเภอ/เขต……………………………………………... จังหวัด…………...………..................... รหัสไปรษณีย์.....…....……….…......
เป็นรายได้        ค่าธรรมเนียม    
                    ค่าบ ารุงพรรคการเมือง         รายปี      ตลอดชีพ  
 ค่าจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
                     ค่าจัดกิจกรรมระดมทุน 
 อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
จ านวนเงิน….…………….………..….บาท (ตัวอักษร……………………………………………………………………………………………..) 
โดยรับเป็น        เงินสด/เงินโอนธนาคาร.................................................. วันที่.......... .......................   
  ตั๋วเงิน เลขที่............................................... ลงวันที่.................................... 
   เช็คธนาคาร ............................... เลขท่ีเช็ค.................................... ลงวันที่.................................... 
   อ่ืนๆ ........................................................................................ ....................................................... 

 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รับเงิน 

                                  (……………………………………….) 
 ต าแหน่ง ………………………………………. 

(แบบ พ.ก. ๙) 
 

ภาพเครื่องหมายพรรค 

ช่ือพรรค ……………………………………………………………………………………………..……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………. 

 



 
 
 

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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ใบเสร็จรับเงิน 
(เงินบริจาค) 

 เล่มที่……….....… 

 เลขที่……….....… 

            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……………….........…………… 
รหัสไปรษณีย์……………….........……………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 

 เล่มที่……….....… 

 เลขที่……….....… 

            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……………….........…………… 

รหัสไปรษณีย์……………….........……………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 
  



บันทึกการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
(ส าหรับพรรคการเมอืง/ผู้บริหารพรรคการเมอืง/นิติบุคคล) 

 เขียนที่….................................................. 

    วันที…่........ เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 

 ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ พรรคการเมือง/ผู้บริหารพรรคการเมือง/นิติบุคคล) ..........................................  
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................หรือทะเบียนเลขท่ี.................................................. 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี...................................................................ที่อยู่เลขที.่.....................หมู่ที.่............      
อาคาร.............................................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.์................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................................  
ซ่ึงด ารงต าแหนง่   หัวหน้าพรรคการเมือง   กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
  กรรมการสาขาพรรคการเมือง   ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  สมาชิกพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  อ่ืนๆ................................................. 

ไดใ้ห้    เงิน จ านวน.....................................บาท 
  ทรัพย์สิน มูลค่า..............................บาท    รายละเอียด ดังนี้  
.............................................................................. ................................................................................................      
............................................................................................................................. .................................................  
  ประโยชน์อื่นใด มูลค่า.....................................บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................      
............................................................................................................................. .................................................  
แก่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................ส.ส...................พรรค..................................    
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.........................................
ที่อยู่เลขที.่.....................หมู่ที.่...........อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................
จงัหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท.์........................................  
 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให ้ ลงชื่อ.........................................................ผู้รับ 
 (.........................................................)  (.........................................................) 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน ลงชื่อ.........................................................พยาน 
 (.........................................................)  (.........................................................) 
 
 

(แบบ ท.พ. ๑๐) 
 

หมายเหตุ: บุคคลที่ให้ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ และจัดส่งบันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่พรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ให้เงิน 
 



บันทึกการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
(ส าหรับประชาชน) 

 เขียนที่….................................................. 

    วันที…่........ เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................... ........................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................หรือทะเบียนเลขท่ี.................................................. 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี...................................................................ที่อยู่เลขที.่.....................หมู่ที.่............      
อาคาร.............................................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.์................................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................... ..................  
ไดใ้ห้    เงิน จ านวน.......................................บาท       
  ทรัพย์สิน มูลค่า.................................บาท    รายละเอียด ดังนี้  
 

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
  ประโยชน์อื่นใด มูลค่า .................................บาท   รายละเอียด ดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................     
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................. ................................................................................................   
แก่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................ส.ส...................พรรค..................................    
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.........................................
ที่อยู่เลขที.่.....................หมู่ที.่...........อาคาร.........................................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท.์........................................  
  
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให ้ ลงชื่อ.........................................................ผู้รับ 
 (.........................................................)  (.........................................................) 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน ลงชื่อ.........................................................พยาน 
 (.........................................................)  (.........................................................) 
 
 

(แบบ ท.พ. ๑๑) 
 

หมายเหตุ: บุคคลที่ให้ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ และจัดส่งบันทึกการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่พรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ให้เงิน 
 



(แบบ ท.พ. ๙) 
รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

                                     ในรอบปี พ.ศ. .... 
                          พรรค...................................................... 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................................................
หัวหน้าพรรค........…......................................ขอรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ...........
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง อนุมัติแล้วเมื่อวันที่…………………………….ดังนี้ 
  ๑. การส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ๑.๑ แบบบัญชีรายชื่อ จ านวน...........................................คน 
                        ๑.๒ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน....................................คน 
  ๒. การเสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
                         วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ................................................................................. ....................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
  ๓. การร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็น 
เป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
  วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ...................................................................................... ....................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 



  ๒  

   ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 
                     วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ.......................................................... ......................................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
๕. การสร้างเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง 

การเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ 
และประชาชน 
                    วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ................................................................................ .....................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
๖. กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ........................................................................................ ...................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
  ๗. สมาชิกพรรคการเมือง (ณ ๓๑ ธันวาคม ....) 
   ๗.๑ รับสมัครสมาชิก  จ านวน.........................................................................ราย 
   ๗.๒ สมาชิกลดลง  จ านวน.........................................................................ราย 
   ๗.๓ สมาชิกท้ังหมด  จ านวน.........................................................................ราย 
 
 



  ๓  

  ๘. สาขาพรรคการเมือง 
   ๘.๑ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  จ านวน...........................................สาขา 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
   ๘.๒ การเลิกสาขาพรรคการเมือง  จ านวน...........................................สาขา 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
  ๙. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
   ๙.๑ การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   จ านวน.............................แห่ง 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
   ๙.๒ การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  จ านวน...........................คร้ัง 
   ๙.๓ การเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...............................แห่ง 
  ๑๐. การประชุมใหญ่พรรคการเมือง   จ านวน..............................................ครั้ง 
  ๑๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง จ านวน..............................................ครั้ง 

๑๒. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 
๑๓. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๔. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๕. การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน................................ครั้ง 
๑๖. การเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน................................ครั้ง 
๑๗. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๘. การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 
๑๙. การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 

  ๒๐. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน 
       ๒๐.๑ สินทรัพย์  จ านวน...................................................….....…….....................บาท  
   ๒๐.๒ หนี้สิน  จ านวน…...................................................................………....….บาท 
   ๒๐.๓ ทุน  จ านวน………………………….............................................…………บาท 
   ๒๐.๔ รายได้ของพรรคการเมือง 
    (๑) เงินทุนประเดิม จ านวน…………….………………………..............…………บาท 
    (๒) เงินคา่ธรรมเนียม 
         และค่าบ ารุงพรรคการเมือง จ านวน.................................................บาท 
    (๓) เงินได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จ านวน.............................บาท 
    (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากการจัด 

กิจกรรมหาทุน จ านวน....................................................................บาท 



  ๔  

(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากการบรจิาค 
จ านวน......................................................................................... ....บาท 

(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน จ านวน........................................................บาท 
(๗) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง 

จ านวน.............................................................................................บาท  
(๘) รายได้อ่ืนๆ จ านวน...........................................................................บาท 

   ๒๐.๕ ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
    (๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
    (๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง 

จ านวน..........................................................................................................บาท 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง จ านวน.................................บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน......................................................................บาท  

  ๒๑. การด าเนินกิจการอ่ืนๆ ของพรรคการเมือง (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           ลงชื่อ.................................................…………. 

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

                                            หวัหน้าพรรค................................................. 



1

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

1 มวลชน

2 ปฏิรูป

3 มหาราษฎร์ธิปัตย์

4 ชีวิตใหม่

พรรคการเมอืงทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งให้ยุบพรรคตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2541
ขอ้มลู ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2550

ม.ช. MASS PARTY M.P. 18 สิงหาคม 2541

- REFROM PARTY - 4 มีนาคม 2542

มร.ป. GREAT CITIZENSHIP PARTY GCP 10 สิงหาคม 2542

ชม. NEW LIFE PARTY NLP 10 สิงหาคม 2542



2

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

5 ชาตินิยม

6 ชาติสามัคคี

7 ไทยก้าวหน้า

8 ธรรมรัฐ

- NATIONAL THAI PARTY N.T.P. 24 สิงหาคม 2542

ชสค CHART SAMAKEE PARTY CSP 27 มกราคม 2543

ท.ก.น. THAI PROGRESSIVE PARTY TH.PP. 27 มกราคม 2543

ธร. GOOD GOVERMANCE PARTY GG.P. 11 กรกฎาคม 2543



3

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

9 รักชาติ

10 ประชาสังคม

11 ไทยพัฒนา

12 ประชารัฐ

พ.ร.ช. THAI NATIONALISM PARTY T.N.P. 21 ธันวาคม 2543

ปส. CIVIC PARTY CP 11 มกราคม 2544

ท.พ.น. THAI PATTANA PARTY TH.P.T. 11 มกราคม 2544

ป.ช.ร. PRACHARAT PARTY P.C.P. 15 กุมภาพันธ์ 2544



4

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

13 แนวร่วมเกษตรกร

14 พลังสามัคคี

15 ไทยสามัคคี

16 ชาติเกษตรกรไทย

พ.น.ก. AFFILIATED FARMERS PARTY A.F.P. 27 กุมภาพันธ์ 2544

พ.ส.ค. PALANG SAMAKKEE PARTY - 27 กุมภาพันธ์ 2544

ท.ส.ค. THAI SAMAKEE PARTY TH.S.K. 9 สิงหาคม 2544

ช.ก.ท. THAI NATIONAL AGRICULTURIST PARTY T.N.A.P. 9 สิงหาคม 2544



5

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

17 รักสามัคคี

18 รามสยาม

19 สังคมประชาชน

20 พิทักษ์ไทย

พรส. PARTY FOR LOVE AND UNITY PLU 9 สิงหาคม 2544

- RAMSIAM PARTY - 14 สิงหาคม 2544

พ.ส.ช. SOCIAL PEOPLE PARTY S.P.P. 16 สิงหาคม 2544

พ.ท.ท. PITAK THAI PARTY PTT. 30 สิงหาคม 2544



6

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

21 เสรีธรรม

22 ชาวไร่ชาวนาไทย

23 ศรัทธาประชาชน

24 พลังเกษตรกร

สธ. LIBERAL DEMOCRATIC PARTY LDP 6 กันยายน 2544

ร.น.ท. THAI FARMER PARTY T.F.P. 6 กันยายน 2544

ศธ. PEOPLE BELIEF PARTY PBP 13 กันยายน 2544

พ.ก.ษ. THE FARMER FORCE PARTY F.F.P. 18 กันยายน 2544



7

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

25 นิติมหาชน

26 ประชาชน

27 พัฒนาสังคม

28 ถิ่นไทย

น.ม. LAWYER PUBLIC PARTY L.P.P. 9 ตุลาคม 2544

- PEOPLE PARTY - 16 ตุลาคม 2544

- SOCIAL DEVELOPMENT PARTY - 27 ธันวาคม 2544

ถท. THAT MOTHERALAND PARTY MTP. 10 มกราคม 2545



8

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

29 เอกภาพ

30 สังคมไทย

31 สังคมใหม่

32 พลังไทย

อภ. SOLIDARITY PARTY SLP 17 มกราคม 2545

ส.ค.ท. THAI SOCIAL PARTY T.S.P 31 มกราคม 2545

สคม NEW SOCIAL PARTY NSP 28 กุมภาพันธ์ 2545

พพท. PALANGTHAI PARTY PLP. 12 มีนาคม 2545



9

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

33 ชาวนาพัฒนาประเทศ

34 ความหวังใหม่

35 พลังใหม่

36 โบราณรักษ์

น.พ.ป. FARMER'S DEVELOPMENT COUNTRY PARTY F.D.C.P. 28 มีนาคม 2545

ควม. NEW ASPIRATION PARTY NAP. 28 มีนาคม 2545

พ.ล.ม. PALUNG MAI PARTY P.L.M. 13 มิถุนายน 2545

บร. THE PUBLIC TORY PARTY P.TORRY 18 กรกฎาคม 2545



10

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

37 พัฒนาไทย

38 สร้างสรรค์ไทย

39 ไทยรวมพลัง

40 วิถีไทย

พ.น.ท. THAI DEVELOPMENT PARTY TH.D.P 23 กรกฎาคม 2545

สสท. THAI CREATION PARTY TCAP. 19 กันยายน 2545

ท.ร.พ. THAI UNITED MASS PARTY T.U.M. 19 กันยายน 2545

ว.ท. VITHEETHAI PARTY V.T.P. 24 กันยายน 2545



11

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

41 เกษตรเสรี

42 น าไทย

43 ชาติประชาชน

44 เสรีไท

ก.ส.ร. LIBERAL AGRICULTURE PARTY L.A.P 22 ตุลาคม 2545

นท NUMTHAI PARTY NP 5 พฤศจิกายน 2545

ชปช  NATION PEOPLE PARTY NPP 5 พฤศจิกายน 2545

สรท. SERI THAI PARTY STP 12 ธันวาคม 2545



12

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

45 ไทยมหารัฐ

46 ไทยธรรมาธิปไตย

47 สังคมประชาธิปไตย

48 ไทยมหาชน

ทมร. THE GREATER THAI PARY GTP. 24 ธันวาคม 2545

ทธต. THAI DAMATHIPATAI PARTY TDTP 26 ธันวาคม 2545

ส.ป.ต. SOCIAL DEMOCRATIC PARTY S.D.P. 18 มีนาคม 2546

ท.ม.ช. THAI MAHACHON PARTY T.M.P. 24 เมษายน 2546



13

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

49 แก้ปัญหาชาติ

50 สันติภาพ

51 พลังมหาชน

52 สังคมพัฒนา

กปช NATIONAL SOLUTION PARTY NS 6 พฤษภาคม 2546

พ.ส.ภ. THE PEACE PARTY T.P.P. 17 มิถุนายน 2546

พ.ม.ช. FORCEMASS PARTY F.M.P. 10 กรกฎาคม 2546

- DEVELOPED SOCIAL PARTY - 14 ตุลาคม 2546



14

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

53 ไทยเสรี

54 ไท

55 อ านาจประชาชน

56 เกษตรกร

ท.ส.ร. THAI FREEDOM PARTY TH.FD 14 ตุลาคม 2546

พ.ท. THAI PARTY T.P. 28 ตุลาคม 2546

อปช. PEOPLE FORCE PARTY PFP 11 ธันวาคม 2546

พ.กษ. FARMER PARTY F.P. 16 ธันวาคม 2546



15

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

57 เสรีธรรม

58 ไทยประชาธิปไตย

59 เกษตรก้าวหน้า

60 พลังเสรีธรรม

สธ. LIBERAL INTEGRITY PARTY L.I.P. 22 มกราคม 2547

ท.ป.ต. THE THAI DEMOCRACY PARTY T.D.P. 13 พฤษภาคม 2547

ก.ก.น. AGRICULTURAL PROGRESSIVE PARTY A.P.P. 29 กรกฎาคม 2547

พ.ส.ธ. POWER LIBERAL INTEGRITY PARTY P.L.I.P. 31 สิงหาคม 2547



16

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

61 ก้าวหน้า

62 ไทยพิทักษ์ไทย

63 ชาติพัฒนา

64 ชาวไทย

ก.น. PROGRESSIVE PARTY P.S.P. 14 กันยายน 2547

ท.พ.ท. THAI PHITHAK THAI PARTY T.P.T. 14 กันยายน 2547

ช.พ.น. CHART PATTANA PARTY CPP 21 กันยายน 2547

พชท THAI PEOPLE PARTY - 7 ตุลาคม 2547



17

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

65 ชาติประชาไทย

66 แรงงานไทย

67 เสรีประชาธิปไตย

68 รวมไทย

ช.ป.ท. THAI NATION PARTY TNPT 7 ตุลาคม 2547

รท. THAI LABOUR PARTY TLP. 7 ตุลาคม 2547

สรปต. FREE DEMOCRATIC PARTY FDP. 11 พฤศจิกายน 2547

พ.ร.ท. ROUMTHAI PARTY P.R.T 6 มกราคม 2548



18

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

69 ชาติประชาชน

70 ต้นตระกูลไทย

71 ประชาธรรม

72 พัฒนาสังคมไทย

ชปช NATION PEOPLE PARTY NPP 6 มกราคม 2548

พตท. FRIST THAI NATION PARTY FTP 6 มกราคม 2548

ป.ช.ธ. SOCIAL JUSTICE PARTY S.J.P. 7 เมษายน 2548

- THAI SOCIAL DEVELOPMENT PARTY - 21 มิถุนายน 2548



19

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

73 แรงงาน

74 ชาติพัฒนา

75 ชาติประชาธิปไตย

76 ทางเลือกทีส่าม

ร.ง. LABOUR PARTY L.P. 21 มิถุนายน 2548

ช.พ.น. CHART PATTANA PARTY CPP 21 มิถุนายน 2548

ช.ป.ต. NATIONAL DEMOCRATIC PARTY N.D.P. 9 สิงหาคม 2548

พ.ท.ส. Third Alternative Party TAP. 4 ตุลาคม 2548



20

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

77 ประชาชนไทย

78 เสรี

79 รู้แจ้งเห็นจริง

80 รักษ์ถิ่นไทย

พ.ป.ช.ท. THAI PEOPLE PARTY T.P.P. 27 ตุลาคม 2548

ส. LIBERAL PARTY L.B.R. 10 มกราคม 2549

ร.จ.จ. THE ENLIGHTENMENT PARTY E.P 9 กุมภาพันธ์ 2549

รถท THE GREEN PARTY OF THAILAND GPT 18 เมษายน 2549



21

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

81 ประชาชาติไทย

82 ไทยรักไทย

83 พัฒนาชาติไทย

84 แผ่นดินไทย

ป.ช.ช.ท. THAI NATION PARTY TH.N.P 25 กรกฎาคม 2549

ทรท. THAI RAK THAI PARTY TRTP. 30 พฤษภาคม 2550

พ.ช.ท. PATTANA CHARTTHAI PARTY P.C.T. 30 พฤษภาคม 2550

ผด.ท. THAI GROUND PARTY TG.P. 30 พฤษภาคม 2550



22

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

85 ประชาธิปไตยก้าวหน้า

86 สันติภาพไทย

87 รวมพลังไทย

88 รักษ์แผ่นดินไทย

ปชก. PROGRESSIVE DEMOCRATIC PARTY PDP. 30 พฤษภาคม 2550

ส.ภ.ท. SANTIPABTHAI PARTY S.P.T.P 26 กันยายน 2550

รพท. RUAMPALUNGTHAI PARTY RPT. 1 ตุลาคม 2550

ร.ผ.ท. RAK THAILAND PARTY R.T.P. 18 ตุลาคม 2550



23

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

89 ธัมมาธิปไตย

90 พลังธรรม

91 ธรรมชาติไทย

92 ไทยช่วยไทย

TNP 1 พฤศจิกายน 2550

ธ.ธ.ต. DHAMMOCRATIC PARTY D.P. 18 ตุลาคม 2550

ท.ช.ท. THAI CHUAY THAI T.CH.T 1 พฤศจิกายน 2550

พพธ. PALANG DHARMA PARTY PDP 18 ตุลาคม 2550

ธชท THAI NATURE PARTY



1

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

1 พลังประชาชน

2 ชาติไทย

3 มัชฌิมาธิปไตย

4 อธิปไตย

อต. ATHIPATAI PARTY AT. 17 กุมภาพันธ์ 2553

ชท. CHARTTHAI PARTY CTP. 2 ธันวาคม 2551

มฌ. MATCHIMATHIPATAYA PARTY MCM. 2 ธันวาคม 2551

พรรคการเมอืงทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบพรรคตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2550

พปช. PEOPLE POWER PARTY PPP 2 ธันวาคม 2551



2

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

5 กฤษไทยมั่นคง

6 พลังเกษตรกร

7 สยาม

8 เพือ่นเกษตรไทย

พ.ก.ท. PUEN KASETTHAI PARTY P.K.T. 28 มีนาคม 2555

พกก. THE FARMER FORCE PARTY FFP 31 มีนาคม 2553

พ.ส. SIAM PARTY S.P. 28 มีนาคม 2555

กทมค KIRS THAI MAANKONG PARTY KTMK. 17 กุมภาพันธ์ 2553



3

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

9 ชีวิตทีดี่กว่า

10 พลังแผ่นดินไท

11 บ ารุงเมือง

12 ไทยพอเพียง

ทพ. THAI POR-PIENG PARTY TPPP 17 กันยายน 2557

พ.ด.ท. PALANGPANDIN THAI PARTY PPT 13 มิถุนายน 2556

บม. BAMRUNGMUEANG PARTY B.M.P. 23 เมษายน 2557

พชก. BETTER LIFE PARTY BLP 13 มีนาคม 2556



4

ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

13 ด ารงไทย

14 คนขอปลดหนี้

15 ชาติสามัคคี

16 เพือ่ประชาชนไทย

พ.ป.ท. THE PARTY FOR THAI PEOPLE P.T.P. 11 ตุลาคม 2560

คปน KHONKHOPODNEE PARTY KPN 30 มีนาคม 2559

ช.ส.ม. CHART SAMUCCEE PARTY C.S.P. 31 สิงหาคม 2559

ดท. DUMRONGTHAI  PARTY DR.P 24 มิถุนายน 2558



1

                                                                                                     

ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

1 ประชาธิปัตย์ ปชป. DEMOCRAT PARTY -

2 ประชากรไทย ปชท. THAIS CITIZEN PARTY TCP

3 กิจสังคม กส SOCIAL ACTION PARTY SAP.

4 มหาชน พมช. MAHACHON PARTY MCP.

ชื่อพรรคการเมอืงและชื่อย่อพรรคการเมอืงทีด่้าเนินการในปัจจุบันทีก่ฎหมายห้ามใชซ้ ้ากัน

ขอ้มลู ณ วันที ่10 มกราคม 2561



2
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

5 กสิกรไทย  กท. KASIKORNTHAI PARTY KT.

6 เพือ่ฟ้าดิน พฟด. FOR HEAVEN AND EARTH PARTY FHAE

7 ความหวังใหม่ ควม. NEW ASPIRATION PARTY NAP.

8 ประชาราช ป.ช.ร. PRACHARAJ PARTY P.R.P.

9 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พนท. THE FARMER NETWORK OF THAILAND PARTY FNTP.



3
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

10 เพือ่ไทย พท. PHEU THAI PARTY PT.

11 เพือ่แผ่นดิน พผ. Puea Pandin Party PP.

12 ชาติพัฒนา ชพน. CHART PATTANA PARTY CPN.

13 แทนคุณแผ่นดิน ทคผ. Thaen Khun Phaendin Party TKP.

14 ชาติไทยพัฒนา ชทพ. Chartthaipattana Party CP



4
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

15 อนาคตไทย อท Thailand 's Future Party TF

16 ธรรมาภิบาลสังคม ธภส THE GOOD GOVERNANCE SOCIETY PARTY GGSP

17 มาตุภูมิ มภ MATUBHUM PARTY MB

18 ภูมิใจไทย ภท BHUMJAITHAI PARTY BJT

19 ประชาสันติ ปชส. CIVIL PEACE PARTY CPP.



5
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

20 ประชาธรรม พปธ. PRACHATHAM PARTY PCT.

21 สังคมประชาธิปไตยไทย ส.ป.ท. Thai Social Democratic Party T.S.D.P.

22 ไทยรวมพลัง ทรพ. THAI RUMPALUNG TRP.

23 พลังคนกีฬา พ.ก. SPORT PARTY OF THAILAND S.P.O.T.

24 เสรีนิยม ส.ร.น. Liberal Party L.P.



6
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25 รักประเทศไทย ร.ป.ท. Rak Thailand Party R.TL.P

26 ประชาสามัคคี ปส. Harmony People Party HPP

27 ไทยมหารัฐพัฒนา ท.ม.ร.พ. THAI MAHARAT PATTANA PARTY T.M.R.P.

28 เพือ่ธรรม พธ. PHUEA THAM PARTY PARTY PHT.

29 ประชาธิปไตยใหม่ ปธม. NEW DEMOCRACT PARTY NDCP.



7
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

30 รักษ์สันติ รส. RAK SANTI PARTY RSP.

31 พลังชล พช. PHALANG CHON PARTY PC

32 สร้างไทย สท SRANGTHAI PARTY ST

33 ยางพาราไทย ยพท. THAI RUBBER PARTY TR.

34 ครูไทยเพือ่ประชาชน ค.พ.ช. THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY T.T.P.P.



8
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

35 พลังสหกรณ์ พ.พส. COOPERATIVE POWER PARTY CO.P

36 พลังท้องถิ่นไท ทถท PALANG THONG THIN THAI PTTT

37 พลังเครือข่ายประชาชน พคป. People Power Network Party PNP.

38 ถิ่นกาขาว พถกข. THINKAKHAO PARTY TKKP

39 ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ทป. Thai Forest Land Reclaimation Party FRP



9
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

40 พลังอุดร พ.อ.ด. PALANG UDON PARTY P.U.D.

41 ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ชปก. PROGRESSIVE DEMOCRATIC NATION PARTY PDN.

42 เพือ่สันติ พสต. PHEU SANTI PARTY PSTP.

43 พลังประเทศไทย พล.ปท. PHALANGPRATHEDTHAI PARTY PPTT.

44 ไทยรักธรรม ท.ธ. THAIRAKTHAM PARTY T.T.



10
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

45 เสรีรวมไทย สร. THAI LIBERAL PARTY TLP.

46 อาสาสมัครไทย อมท. ASA SAMAK THAI PARTY AST.

47 รักษ์ธรรม ร.ธ. Rakstham Party R.T.

48 รวมพลังไทย รพท. RUAMPALUNGTHAI PARTY RPT.

49 เพือ่ชาติ พ.พ.ช. PUEA CHAT PARTY P.C.P.



11
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

50 เพือ่อนาคต พอ. FOR THE FUTURE PARTY FFP.

51 พลังไทยเครือข่าย พ.ท.ค. Palang Thai Kreukhai Party P.T.K.

52 ชาติไทยสามัคคี ช.ท.ส. CHARTTHAI SAMAKKEE PARTY C.S.P.

53 พลังประชาธิปไตย พป. DEMOCRATIC FORCE PARTY DF.

54 ภราดรภาพ ภดภ. PARADONPHAB PARTY PDP



12
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

55 พลังไทยรักชาติ พทรช. PALANG THAI RAK CHART PARTY PTRC.

56 เมืองไทยของเรา มขร. MUEANGTHAI KHONG RAO PARTY MKR.

57 เพือ่ชีวิตใหม่ พ.ช.ม. Phue Cheevitmai Party PCM

58 เงินเดือนประชาชน งดช. PEOPLE WAGE PARTY PWP.

59 คนไทย คท. CHONTHAI PARTY KT.



13
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

60 ปฏิรูปไทย ป.ท. THAI REFORM PARTY T.R.F.

61 คนธรรมดาแห่งประเทศไทย คธท COMMONER PARTY OF THAILAND CPT

62 รักท้องถิ่นไทย รถท RAK THONGTHIN THAI PARTY RTT

63 พลังเกษตรกรไทย พกกท. PHALANGKASEATTAKHON THAI PARTY PKP.

64 ร่วมพัฒนาชาติไทย รพท. Ruam Pattana Chart Thai Party RPCT



14
ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

65 มหาประชาชน มป MAHAPRACHACHON PARTY MP.

66 พลังพลเมือง พ.พม. CITIZEN POWER PARTY CTPP.

67 เพือ่สหกรณ์ไทย พ.พสท PHUE SAHA GON THAI PARTY PST

68 เอกราชไทย อรท THAI INDEPENDENT PARTY TID

69 ประชาธิปไตยเพือ่ประชาชน ปพป. DEMOCRACY FOR PEOPLE PARTY DFP.
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ที่ปรึกษา 

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

คณะผู้จัดท า 

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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