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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ตระหนักควำมส ำคัญถึงกรณีที่กฎหมำยเกี่ยวกับ        
พรรคกำรเมืองได้เปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญจ ำนวนมำก อันอำจส่งผลต่อแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรท ำงำน          
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้            
จึงได้จัดพิมพ์คู่มือกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร
เกี่ยวกับพรรคกำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อันประกอบด้วย        
กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของพรรคกำรเมือง กำรแนะน ำให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมือง         
ประจ ำจังหวัด และกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือสั่งกำรตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำย เพ่ือใช้ประกอบในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับพรรคกำรเมือง          
สำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  และหวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำคู่มือเล่มนี้               
จะเป็นประโยชน์ ในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจั งหวัดและ
กรุงเทพมหำนคร  
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 พรรคการเมืองมีความส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว
ประชาชนทุกคนในประเทศไม่สามารถจะเข้าไปบริหารประเทศได้ด้วยกันทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชน        
จะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภา แต่การที่จะเลือกใครเข้าไปนั้นผู้มีสิทธิในการเลือกจะต้องเลือก
เอาบุคคลที่มีแนวความคิด มีนโยบายบริหารประเทศตรงกับความต้องการหรือเจตจ านงของตน และผู้ที่สมัคร
เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เมื่อสมาชิกพรรคการเมืองใด
ได้เสียงข้างมากพรรคการเมืองนั้นก็จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศต่อไป ฉะนั้นพรรคการเมือง          
จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อระบอบการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย เพราะถ้าไม่มี          
พรรคการเมืองแล้ว ประชาชนจะเลือกใครเข้าไปสักคนก็ไม่มั่นใจว่าเลือกไปแล้วจะสามารถน าแนวความคิด 
หรือนโยบายของบุคคลนั้นๆ ไปปฏิบัติได้ แต่ถ้าพรรคการเมืองประชาชนก็จะมั่นใจมากขึ้นเพราะเลือกผู้ที่ตน
ศรัทธาและพรรคการเมืองที่มีนโยบายตรงกับความคิดความต้องการของตน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ในการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้อนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้เปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญกระบวนการและขั้นตอนเป็นจ านวนมาก เช่น การจัดตั้งพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง               
การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดกรณีที่เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
หรือสาขาพรรคการเมืองและมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจั งหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน เป็นต้น            
ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องท่ีก าหนดขึ้นมาใหม่ ไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมืองมาก่อน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (7) 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจก ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมือง
ได้รับการจัดสรรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมถึงให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง 
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการติดตามประเมินผล        
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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 กฎหมายได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ โดยให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมืองเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกัน
และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างแท้จริงและการด าเนินการอ่ืนใดที่มีกฎหมายก าหนด ตลอดจน
ก าหนดให้มีการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าได้ใช้เงินเพ่ือเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ 
การติดตามประเมินผลมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3 ฉบับ ดังนี้ 

 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
  มาตรา 22 นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
   (7) ก ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรร
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

ฯลฯ 
  มาตรา 51 ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
   (3) ด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติของคณะกรรมการการ 

 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  มาตรา 84 เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา 83 ให้ใช้เพ่ือประโยชน์             
ในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา 23 การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรม  
อันดีงาม และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการอ่ืนใดที่คณะกรรมการก าหนด และเมื่อใช้ไปเพ่ือการใดแล้ว           
ให้จัดท ารายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด แต่จะน าไปใช้จ่ายตามมาตรา 88 ไม่ได้ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน          
ให้นายทะเบียนทราบก่อนก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์           
ตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ 
  คณะกรรมการจะก าหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่งแต่ละด้าน
ตามสัดส่วนที่ก าหนดก็ได้ 
  พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ

2. การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 

 



3 

 

ก าหนดมิได้เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับตามมาตรา 83 (4) แต่การใช้จ่ายเงินนั้นจะต้องเป็นไปเ พ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่านั้น 
  ให้ส านักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไป            
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 (3) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  หมวด 8 การติดตาม และการประเมินผล 
  ข้อ 39 ให้ส านักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จา่ยเงินของกองทุนเป็นประจ าทุกปี 
  ในการติดตาม ส านักงานอาจเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ ท าหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นการติดตามการด าเนินงานของกองทุนตามข้อ 21 
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองตามข้อ 29 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 
  ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการด าเนินงาน
ของกองทุนต้องมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยอย่างน้อยจะต้อง                
ท าการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 ด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ด้านการสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อย่างยั่งยืน 
   ให้รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองและการ
ด าเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 
   ในการด าเนินการประเมินผลตามวรรคสาม ส านักงานอาจจ้างสถาบันการศึกษา
ด าเนินการแทนก็ได ้
  ข้อ 40 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ตามมาตรา 23 และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560         
ให้พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาสตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และแจ้งให้ส านักงานทราบก่อนการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
   ในกรณีที่พรรคการเมืองใดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจะด าเนินกิจกรรม ให้แจ้ง
ก าหนดการพร้อมทั้งแผนงานหรือโครงการตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวรรคสองให้พรรคการเมือง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 
  กรณีการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน              
ให้พรรคการเมืองระบุในรายละเอียดในเอกสารสิ่งพิมพ์ว่าได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนงบประมาณ
วัน เดือน ปีที่จัดพิมพ์ จ านวนที่จัดพิมพ์ สถานที่จัดพิมพ์ และส่งตัวอย่างสิ่งพิมพ์ให้ส านักงานเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตามมาตรา 78 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

สนับสนุนพรรคการเมือง บริหารกองทุนฯ 

1. การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา          
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
ของประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง

ร่วมกัน 

4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการ        
อย่างแท้จริง 

5. การด าเนินการอ่ืนใดที่มีกฎหมายก าหนด 

1. การด าเนินกิจการของ กกต. และ            
สนง.กกต. เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการอันเป็น

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีที่ สตง.             
เรียกเก็บ 
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การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง ตามมาตรา 84 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 

1. เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

2. เพ่ือท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามมาตรา 23 

 ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การใช้
สิทธิและเสรีภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวไทย 

 ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจ 

 ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคี 

 กิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทาง
การเมือง ตามที่ กกต. เห็นชอบ 

3. เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม 

4. เพ่ือการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

5. และการอื่นใดที่ กกต. ก าหนด 

พรรคการเมืองต้องจัดท าแผน
หรือโครงการ ตามมาตรา 23 

พรรคการเมืองได้ใช้จ่ายไป
เพ่ือการใดแล้ว ให้จัดท า
รายงานให้ กกต. ทราบทุก 3 
เดือน ตามมาตรา 84 

พรรคการเมืองต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการเป็นรายไตร
มาส แจ้งให้ สนง.กกต. ทราบ  
ก่อนการด าเนินงานในแต่ละ
ไตรมาส ตามข้อ 40 ของ
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยกองทุนฯ 
พ.ศ. 2560 
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 (1) ก่อนการด าเนินการ 
  1) พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส
เพ่ือใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และจัดท าแผนในการตรวจติดตาม 
  2) การวิเคราะห์จากแผนหรือโครงการของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียน          
พรรคการเมืองทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปีตามมาตรา 23 ว่าแผนหรือโครงการดังกล่าวเป็นไป          
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่ 
 (2) ระหว่างด าเนินการ 
  เมื่อพรรคการเมืองได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนา           
พรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  (1) เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง อาทิ 
   (1.1) การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   (1.2) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
  (2) การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 อาทิ 
   (2.1) การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิก          
พรรคการเมือง และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
   (2.2) การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เช่น กรณีการปิดประกาศทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
   (2.3) การหาสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน          
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
   (2.4) การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
   (2.5) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
  (3) การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรม           
อันดีงาน อาท ิ
   (3.1) การพัฒนาพรรคการเมือง และการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพ
และคุณธรรมอันดีงาม 
   (3.2) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภายในพรรคการเมือง 
   (3.3) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
  (4) การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนในทางการเมือง           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ 
   (4.1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของพรรคการเมือง 
   (4.2) การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป 
   (4.3) กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
  (5) การอ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

2.1 การติดตาม ตรวจสอบ 
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  ทั้งนี้ ในระหว่างที่พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรม กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง              
จะด าเนินการตรวจติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองดังกล่าว โดยด าเนินการเป็น 2 แนวทาง
ประกอบกัน ดังนี้ 
  2.1) การติดตามโดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
    - ก าหนดแนวทางในการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
    - แต่งตั้งคณะท างานช่วยเหลือการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของ    
พรรคการเมือง 
    - ควบคุม ก ากับดูแล เสนอแนะแนวทาง และสั่งการ คณะท างานช่วยเหลือในการ
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
    - ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ         
พรรคการเมือง ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองมอบหมาย 

 คณะท างานช่วยเหลือการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองมีหน้าที่ดังนี ้
    - การตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
    - ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
    - รายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองทราบภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการด าเนินการแต่ละไตรมาส 
ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองทราบต่อไป 
    - ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของ         
พรรคการเมืองมอบหมาย 

2.2) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะด าเนินการ ดังนี้ 
 การตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
    - เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม           
ของพรรคการเมืองแล้ว จะแจ้งก าหนดการให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ โดยทาง
โทรสาร เพื่อเป็นการประสานงานล่วงหน้า 
    - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีหนังสือถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด เพ่ือเป็นการประสานงานให้ทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมของพรรคการเมืองและเพ่ือมอบหมาย           
ให้พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์การด าเนินกิจกรรมของ             
พรรคการเมืองดังกล่าว 
    - ให้พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่เข้าร่วม
สังเกตการณ์การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตรวจติดตามในประเด็นที่ก าหนดไว้ตามแบบรายงาน          
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
    - ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามแบบรายงานที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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    เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานดังกล่าวจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งจะด าเนินการรวบรวมและ
สรุปรายงานเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายทะเบียนพรรคการเมือง) คณะอนุกรรมการ
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง             
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 การส ารวจข้อมูลสุ่มตัวอย่างสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดทั่วประเทศเป็นการส ารวจข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ประจ าปี โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ส ารวจสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดภายในจังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพรรค และสาขาพรรค 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดส ารวจข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดภายในจังหวัด 
โดยส ารวจข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดไว้ตามแบบรายงานที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
    - ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานผลการส ารวจข้อมูล
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ส านักงานคณะกรรกมารการเลือกตั้งทราบ
ตามเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
    - เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานการส ารวจข้อมูลสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการบันทึกข้อมูล ประเมินผล และสรุปผลการประเมินผล
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดทั่วประเทศตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้ แล้วเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายทะเบียนพรรคการเมือง) คณะอนุกรรมการการตร วจติดตาม            
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและคณะกรรมการ          
การเลือกตั้ง 
    - แจ้งผลการประเมินสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ เช่น พรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด             
ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทน       
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดต่อไป 
 (3) หลังด าเนินการ 
  1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตาม
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พร้อมทั้งสรุปข้อสังเกต
ที่ได้รับจากการตรวจติดตามเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  2) พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
จะต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกๆ สามเดือน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบห้ าวันของทุกๆ สามเดือน          
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ข้อ 37และ  
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นายทะเบียนตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง            
ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ 38 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดจ้างสถาบันการศึกษาเป็นผู้ติดตามประเมินผล  
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองด้วยอีกทางหนึ่ง
ในแต่ละปี หากในปีใดส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาเป็นผู้ติดตาม
ประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแก่สถาบันการศึกษาดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินผล 
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 (1) พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (2) องค์ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ อย่างน้อยประกอบด้วย 
  (2.1) กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด 
  (2.2) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมาจากภาคต่างกัน               
ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 33 
  (2.3) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด 
  (2.4) สมาชิกพรรค 
  ทั้งนี้ มีจ านวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 คน 
 (3) การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
  (3.1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของพรรคการเมือง 
  (3.2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  
  (3.3) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
  (3.4) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
  (3.5) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้
ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
  (3.6) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
  (3.7) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับ 
  ทั้งนี้ กิจการตาม (3.1) (3.2) และ (3.3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่            
ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
 (4) การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระท าโดยเปดิเผย เว้นแต่กรณีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง
เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง 
และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ให้ลงคะแนนลับ 

 

3. การแนะน าให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง  
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

 

3.1 การประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
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 (1) สาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ             
พรรคการเมือง 
 (2) องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยประกอบด้วย 
  (2.1) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด 
  (2.2) สมาชิกสาขาพรรคการเมือง  
  ทั้งนี้ มีจ านวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
 
 

 พรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง              
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบ           
ต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 (2) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น           
ในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและ          
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้ง      
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 
 (4) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมือง
โดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ
และประชาชน 
 (5) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดท าแผน
หรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน         
เดือนเมษายนของทุกปี และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 

 
 การตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินการตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ 2 แบบ คือ การตรวจสอบสมาชิก              

3.2 การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง 

3.3 การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 

3.4 การตรวจสอบสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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พรรคการเมืองแบบรายบุคคล และการตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองแบบกลุ่ม โดยส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสามารถเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 
 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เลือกเมนู ข้อมูลบริการ 
หัวข้อ ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

 
 2) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองแล้ว ให้คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ 
(กกต.จังหวัด) 
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 3) ใส่ User Name และ Password 

 
 เมื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 (1) การตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองแบบรายบุคคล มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
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  2) ระบุชื่อรายงานการตรวจสอบ สถานภาพสมาชิกพรรคการเมือง 

 
  3) ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ 
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  4) ท าเครื่องหมาย √ ตรวจสอบประวัติสมาชิก และกดค้นหา 

 
  5) ระบบจะแสดงรายงานให้คลิกปุ่ม Print เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ
คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือบันทึกรายงานเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง 
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 (2) การตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองแบบกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้ 
  1) ขั้นตอนการสร้างไฟล์ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 
   1. สร้าง Folder ไว้บน Desktop เพ่ือใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ โดยคลิก
เมาท์ปุ่มขวา เลือก New และ Folder 

 
   2. เปิด Folder ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 
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   3. สร้างไฟล์ ส าหรับเก็บข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
ความเป็นสมาชิกพรรค โดยคลิกเมาท์ปุ่มขวาในหน้าต่าง Folder ที่เปิดขึ้น แล้วเลือกเมนู New และ Text Document 

 
   4. ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ แล้วเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นตามข้ันตอนที่ 3 
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   5. พิมพ์หมายเลขประจ าตัวประชาชนลงในไฟล์ที่เปิดขึ้น โดยเป็นตัวเลขจ านวนไม่เกิน 
13 หลักเรียงติดกัน (ไม่เว้นวรรคและไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ขึ้น) 1 คนต่อ 1 บรรทัด 

 
   6. เมื่อพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนครบตามจ านวนที่ต้องการแล้วให้ท าการ Save ข้อมูล 
โดยคลิกที่เมนู File และ Save แล้วปิดไฟล์ 

 
   ในขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 6 สามารถสร้างได้ไม่จ ากัดจ านวนไฟล์ ซึ่งอาจจะท าเป็น 
1 พรรคต่อ 1 ไฟล์ ก็ได้ 
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   7. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เมนู ตรวจสอบสมาชิกพรรคในปัจจุบัน           
ในหมวดส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
   8. หากตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคเพียงรายการเดียว ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้ที่ต้องการตรวจสอบในช่อง เลขประจ าตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม ค้นหา 
   9. หากต้องการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคหลายรายการ หรือตรวจสอบเป็น
กลุ่มบุคคล ให้พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนของรายการทั้งหมดที่ต้องการตรวจสอบตามรายละเอียดในขั้นตอน
การสร้างไฟล์ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาน  และใส่ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้บันทึกแล้วในช่อง แฟ้มรายการ : หรือกด
ปุ่ม Browse…เพ่ือเลือกชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 
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   10. เลือกไฟล์ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ ตามที่ได้สร้างขึ้น
ตามข้ันตอนที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 6 แล้วคลิกปุ่มOpen 

 
   11. คลิกปุ่ม ค้นหา 

 
หมายเหตุ ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลในช่องชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล 1: และชื่อผู้

ตรวจสอบข้อมูลท่านอ่ืน (ถ้ามี) ในช่องชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล 2 : ชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล 3: และชื่อผู้ตรวจสอบ
ข้อมูล 4: ตามล าดับ 
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   12.ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ที่พบว่า เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ 
เพ่ือให้ระบบออกรายงาน 

 
   13. ระบบจะแสดงรายงานให้คลิกปุ่ม Print เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ
คลิกท่ีปุ่ม Saveเพ่ือบันทึกรายงานเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง 
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  2) ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
   1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยคลิกที่เมนู ผู้ใช้งาน 
เลือก แก้ไขรหัสผ่าน 

 
   2. ใส่รหัสผ่านเดิมในช่อง รหัสผ่านเดิม และใส่รหัสผ่านใหม่ได้ตามต้องการ 2 ครั้ง 
ในช่องรหัสผ่านใหม่ และรหัสผ่านใหม่ (พิมพ์ซ้ า) แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 
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   3. ระบบจะท าการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

 

 ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ได้ดังนี้ 
   1. เข้าสู่หน้าแรกของระบบ 
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   2. เลือกเมนู ส าหรับประชาชนทั่วไป เลือก ตรวจสอบการเป็นสมาชิก 

 
   3. เมื่อปรากฏหน้าตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (ส าหรับประชาชนทั่วไป) 
ใส่หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และกด ค้นหา 
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   4. ระบบจะแสดงสถานการณ์เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
    กรณีพบว่า เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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    กรณีไม่พบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้ง
ขั้นต้น (Primary Vote) 
 
 

 การเงินและบัญชีของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย             
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมืองมาก่อน และเป็น
สิ่งที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
 
 
  พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้  
  (1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง 
  (2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
  (3) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
  (4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
  (5) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากการรับบริจาค 

3.6.1 รายได้ของพรรคการเมือง 

3.5 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

3.6 การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง 
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  (6) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
  (7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
   การได้มาซึ่งรายได้ตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน          
การได้มาซึ่งรายได้นั้นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560  
   การจ าหน่ายสินค้าและบริการตาม (3) และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
ตาม (4) ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
   รายได้ของพรรคการเมืองจะน าไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากการด าเนินการของ
พรรคการเมืองมิได ้
  (1) ทุนประเดิม 
   พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้ง           
พรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละ           
ห้าหมื่นบาท 
  (2) รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองและการหารายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
   - การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรมาแบ่งปันกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือค่าตอบแทนจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องค านึงถึงราคาตามปกติในท้องที่นั้น 
   - สถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ที่ตั้ง
ส านักงานสาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ประจ าปีของ
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
   - เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจ าน่ายสินค้าหรือบริการ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
จัดท าทะเบียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบด้วย รายการ จ านวนเงิน หรือมูลค่าของสินค้าหรืออัตราค่าบริการ
แต่ละประเภทให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
   - เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้ออกใบเสร็จรับเงิน        
ตามแบบ พ.ก.9 ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
   เมื่อพรรคการเมืองได้รับค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบ พ.ก.9 
   - การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และ
ให้แสดงในงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
   - การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่กระท าในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของ
สภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่กระท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
  (3) รายได้จัดกิจกรรมระดมทุน 
   - การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 
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   - สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ได้แก่ ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ที่ตั้ง
ส านักงานสาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ประจ าปีของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร 
   - ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจ านวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนและ          
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนทราบด้วย 
   - เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ 
พ.ก.9 ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน 
   - การจัดกิจกรรมระดมทุนให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและน าไป
แสดงในงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   การจัดกิจกรรมระดมทุนต้องไม่กระท าในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของ           
สภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรและต้องไม่กระท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน นอกจากการ           
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
  (4) รายได้จากการบริจาค 
   4.1) ต้องกระท าโดยเปิดเผย 
    ทุกเดือนให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
    การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับบริจาค 
ให้ค านวณราคาทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น 
   4.2) ออกหลักฐานการรับบริจาค และจัดท าประกาศการรับบริจาค 
    - เมื่อมีการบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดรับบริจาค
จัดท าบันทึกการรับบริจาค ตามแบบ พ.ก. 10  ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาค 
    - ให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาค (พ.ก.10) พร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดรวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค 
    - เมื่อพรรคการเมืองได้รับหลักฐานบันทึกการรับบริจาค (พ.ก.10) ให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ พ.ก. 11หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามแบบ พ.ก. 12 
ภายในวันที่ที่ได้รับบริจาค แล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันทีอ่อกหลักฐานนั้น 
    - ให้พรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากการ
บริจาคของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ 
    - ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาค จ านวนเงิน 
รายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับบริจาคมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าพันบาท ตามแบบ พ.ก.13 และแบบ 
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พ.ก. 13/1 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือนแล้ว                  
และจัดส่งประกาศดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
   4.3) จัดท าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค  
    ภายใต้บังคับมาตรา 64 วรรคสาม และมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้หัวหน้าพรรคการเมือง จัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการ
บริจาคซึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้  
    (1) ชื่อ ที่อยู่ของพรรคการเมือง 
    (2) ชื่อตัว ชื่อสกุล และท่ีอยู่ของผู้บริจาค 
    (3) ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งผู้รับบริจาค 
    (4) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค 
    (5) รายละเอียดการรับบริจาค 
    (6) จ านวนเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
    (7) เอกสารอา้งอิง 
    (8) ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมือง 
    การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่า ประโยชน์อ่ืนใด ที่ได้รับบริจาค 
ให้ค านวณราคาทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน หรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น 
   4.4) การเปิดบัญชี การรับบริจาคเงิน และการน าฝากเข้าธนาคารพาณิชย์ 
    - ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคาร
พาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจ านวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีพร้อมทั้งส่งส าเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
รับรองแก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว   
    - กรณีการบริจาคเป็นเงินสด ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิก          
พรรคการเมืองน าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการบริจาค  
    - กรณีบริจาคเงินเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
และเหรัญญิกพรรคการเมืองน าส่งเข้าบัญชี เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อมไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว      
ให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น  
   4.5) สิทธิของผู้บริจาค  
    ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน
หรือรายจ่ายเพ่ือการบริจาคตามท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากรได้  ดังนี้ (ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด)   
    - บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนได้ไม่เกินปีละหนึ่งหมื่นบาท 
    - นิติบุคคล หักลดหย่อนได้ไม่เกินปีละห้าหมื่นบาท 
   4.6) ข้อห้ามส าหรับการรับบริจาค  
    - บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมือง
มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท            
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 
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     พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่า
เกินวรรคหนึ่งมิได้ 
    - ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัย            
ว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
    - ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือ
ชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึง           
การที่ข้าราชการการเมือง ผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง โดยมิได้กระท าหรือมีส่วนกระท า
การอันเป็นการต้องห้ามนั้น  
    - ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดจาก 
     (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
     (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือ  
จดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
     (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
มีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือ           
หรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
     (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการ       
เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
     (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของ
พรรคการเมือง หรือ เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4)  
     (6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) 
(3 (4) หรือ (5) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกิจการก าหนด    
    - บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่
พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมิได้        
    - ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการ     
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาค ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตร 64 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
     กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วน
หรือถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนมากที่สุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ หรือมีจ านวนถึงหนึ่งในสาม
ของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
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    ความข้างต้นให้ใช้บังคับกับวัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ศาสนาและองค์กรทางศาสนาไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้ชังคับ
กับนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือนิติบุคคลที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร             
มาแบ่งปันกันด้วยก็ได้ 
 
 

  (1) เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องน าไปใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 
   2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก 
   3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง 
   โดยพรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองทุกประเภทไม่ว่าในรูปแบบใดเพ่ือให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป               
โดยประกาศหรือเผยแพร่ผ่านในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
หรือปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 
  (2) ห้ามมิให้สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่พรรคการเมือง 
ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลใดให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่สมาชิกซึ่งด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราวถ้าการให้
หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา144 หรือมาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ให้พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แล้วแต่กรณีแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย โดยคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการน าเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 84  มาตรา 87 และมาตรา 88  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 
 

  (1) การจัดท าบัญช ี
   ในการจัดท าบัญชีของพรรคการเมืองต้องมีรายละเอียดของระบบบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วย
บัญชีทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 
   1) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย 
    บัญชีรายวันแสดงรายได้ หรือรายรับเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเกี่ยวกับ               
การรับ-จ่ายเงินสดตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องด าเนินการให้มีการลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน             
15 วันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
 
 

3.6.2 การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

3.6.3 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
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   2) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค  
    บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคต้องเป็นบัญชีที่แสดงถึงรายละเอียดการรับบริจาค
โดยแสดงถึงชื่อ ที่อยู่ของพรรคการเมือง ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้บริจาค ชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งผู้บริจาค
วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค รายละเอียดการรับบริจาค จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เอกสารอ้างอิง ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง และแสดงถึงการรับบันทึกการ  
รับบริจาค และเอกสารหลักฐานต่างๆ จากผู้รับบริจาค หรือประธานสาขาพรรคการเมือง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ใบเสร็จรับเงิน (แบบ พ.ก. 11) หลักฐานการรับบริจาคของพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 12) ทั้งนี้  จะต้อง       
ลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่รายการนั้นเกิดข้ึน 
   3) บัญชีแยกประเภท   
    บัญชีแยกประเภท เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่ผ่านจากบัญชีรายวันขั้นต้น คือ 
บัญชีรายวันรายรับ บัญชีรายวันรายจ่าย บัญชีรายวันทั่วไป เป็นบัญชีซึ่งมีการจ าแนกรายการทางการเงิน
ออกเป็นประเภทต่างๆ แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ าแนกรายการบัญชีแยกประเภท          
ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ บัญชีทรัพย์สิน บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่าย ทั้งนี้ ให้บันทึก
รายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่รายการนั้นๆ เกิดข้ึน 
   4) บัญชีแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน 
    บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นบัญชีแสดงรายละเอียดรายการสินทรัพย์
และหนี้สินของพรรค จะต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดข้ึน 
  (2) การปิดบัญชี 
   1) การปิดบัญชีพรรคการเมือง ต้องด าเนินการปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทิน 
ที่ได้มีการจดแจ้งจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปต้องปิดบัญชีในทุกสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) 
   2) เมื่อพรรคการเมืองปิดบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว ต้องจัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง  
  (3) การจัดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 
   1) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้ด าเนินการแจ้ง
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งส านักงานของพรรคและสาขาทุกสาขา ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนการประชุมใหญ ่
   2) งบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองและท าการปิดประกาศแล้วให้น าเข้า            
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พร้อมกับด าเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี ทั้งนี้                    
การจัดประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาจะต้องด าเนินการภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  (4) การจัดท างบการเงินของพรรคการเมือง 
   งบการเงินอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
   1) งบแสดงฐานะทางการเงิน  
    ซึ่งต้องแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของพรรคการเมืองเป็นการแสดง
ฐานะของการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ณ วันที่มีการปิดบัญชี ซึ่งตามที่กฎหมายก าหนด คือ ทุกสิ้นปีปฏิทิน 
(31 ธันวาคม) 
   2) งบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง ต้องแสดงท่ีมาของรายได้  
    (1) เงินทุนประเดิม 
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    (2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
    (3) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการของพรรคการเมือง  
    (4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของ
พรรคการเมือง  
    (5) เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากการรับบริจาค  
    (6) เงินอุดหนุนจากกองทุน  
    (7) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
    โดยต้องแสดงที่มาของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 
    (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 
    (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของพรรคการเมือง 
  3) การรับรองงบการเงิน 
   การจัดท างบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการสอบบัญชีโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
บัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป 
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมือง 
 
 
 
  
 
   (1) สาขาพรรคการเมืองต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   1) หัวหน้าสาขาต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมือง               
โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานรับ-จ่ายของสาขา
พรรคการเมืองให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรค 
   2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของสาขาพรรคการเมือง และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรค 
 
 

  (1) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   1) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินที่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้น
เกิดขึ้น และสรุปรายงานรับ-จ่ายของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ า
ทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
   2) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

3.7 การเงินและการบัญชีของสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

3.7.1 การเงินและการบัญชีของสาขาพรรคการเมือง 

3.7.2 การเงินและการบัญชีของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
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 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีหนังสือสั่งการมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการในภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง            
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้แก่ 
 1. การจัดตั้งพรรคการเมือง 
 2. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
 3. การติดตาม (สุ่มตัวอย่าง) สาขาพรรคการเมือง/ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 4. การติดตามการจัดกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 5. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การด าเนินกิจการทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดใดอาจมีพฤติการณ์กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองและมีความจ าเป็น            
ที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระท าความผิดนั้นต่อไป 
แล้วแต่กรณี 
 

4. การด าเนินการตามหนังสือสั่งการ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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