
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยพรรคการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   เ พ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเปรียบเทียบ  ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย   โดยความผิดนั้น 
ไม่มีกรณีที่ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย   ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดดังกล่าว    
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  8  และมาตรา  ๑๓๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย  โดยความผิดนั้น
ไม่มีกรณีที่ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย 

“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  พรรคการเมือง  หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดหรือผู้ใดที่กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐   

“ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
หรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   

“การเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ 4 เมื่อปรากฏหลักฐานว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้น   ให้พนักงานรายงาน 
การตรวจสอบความผิด  เพ่ือเสนอเรื่องให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบเรียกผู้ต้องหามาท าการเปรียบเทียบ 
ตามแบบ  ป.ท.๑  โดยอาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในแบบ  ป.ท.๑  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงได ้
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้อยู่ในหลักการตามที่ก าหนดในแบบ  ป.ท.๑  และให้แจ้งการกระท าความผิด 
ให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดที่ท าการเปรียบเทียบได้ 

กรณีผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบบันทึกค าให้การของผู้ต้องหาไว้ 
ตามแบบ  ป.ท.๒   

ข้อ 5 ในการเปรียบเทียบให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับที่ผู้ต้องหาพึงช าระ 
ตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 6 เมื่อผู้มีอ านาจเปรียบเทียบบันทึกค าให้การ  ตามข้อ  4  วรรคสอง  ให้ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบออกใบบันทึกการเปรียบเทียบตามแบบ  ป.ท.4   

ให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คซึ่งสั่งจ่ายในนามส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา  โดยให้น าเงินค่าปรับส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน   

เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญา 

ข้อ 7 กรณีผู้ต้องหาไม่ยินยอมเปรียบเทียบ  ให้บันทึกค าให้การไว้ตามแบบ  ป.ท.๓   
หรือยินยอมแล้วแต่ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรือไม่มาพบผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ท าการเปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายและคดี 
เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ 8 ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ  ใช้แบบ  ป.ท.๕  ปิดหน้าส านวนคดี  เมื่อมีการเปรียบเทียบ
เสร็จแล้ว 

ข้อ 9 เมื่อท าการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว   ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดท ารายงานเป็นรายเดือน  ตามแบบ  ป.ท.๖  เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ   

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดมิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 

 
 
 
 

                                      
คดีเปรียบเทียบที่ .......... /.... 

  
 
 

                                                   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ 
 

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

เรื่อง   การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  (ผู้ต้องหา) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 256๐ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา.................... ข้อหา..............(ใส่พฤติการณ์การกระทำความผิด).............. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา.......................ต้องระวางโทษ....................................................................... 
ซึ ่งเป็นความผิดที ่สามารถทำการเปรียบเทียบได้และผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้ว เห็นว่า  
เป็นการกระทำความผิด ครั้งที่........จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ 4 และข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 256๒ 
เปรียบเทียบเป็นเงินจำนวน....... ............... ...........บาท และปรับอีกวันละ..................................บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง จำนวน............วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น.............................บาท 
(.....................................................................) 

  ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบจึงขอให้ท่านหรือผู้รับมอบอำนาจไปพบ ณ สำนักกิจการพรรคการเมือง 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ . . . . . . . . . เดือน... . . . . . . . . . .. . .พ.ศ. . . . .  เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและให้ถือว ่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจารณาความอาญา  
หากไม่ไปพบผู้มีอำนาจเปรียบเทียบภายในวันที่กำหนดไว้นี้ ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบจะส่งเรื่องเพื่อดำเนินคดี 
ตามกฎหมายต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

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

       ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

สำนักกิจการพรรคการเมือง 
โทร. ...................................... 
โทรสาร ................................. 

(ป.ท.๑) 



  
 
 

คดีเปรียบเทียบที ่.......... /.... สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/  
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประจำจังหวัด ...                                                                                    

   
 

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

ข้าพเจ้า..................(ชื ่อผู้ต้องหา)................ตำแหน่ง.....................................................  
พรรค.......................................................... อายุ..................ปี เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.............................. 
ที่อยู่………………………หมู่……………..ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................  
แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด....................... ......................... 
โทร............................... โดยมี (นาย/นาง/นางสาว).........................................................เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่.........เดือน................พ.ศ. .... 

  พนักงานได้แจ้งว่าข้าพเจ้า......................(ชื ่อผู ้ต ้องหา)......................เป็นผู ้ต ้องหา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา.........ข้อหา................... 
........................................................ (ใส่พฤติการณ์การกระทำความผิด).............................. ............................... 
มีบทกำหนดโทษตามมาตรา.............ต้องระวางโทษ............................................................... ..............................
ซ่ึงผู้มีอำนาจเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบได้ และได้กำหนดค่าปรับเป็นเงินจำนวน................................บาท 
และปรับอีกวันละ.......................บาท ตลอดระยะเวลาที ่ย ังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง จำนวน............วัน  
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น.............................บาท (........................................................)  

  ข้าพเจ้ารับทราบ และขอให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงและขอรับรองว่า 
(๑) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบและจะชำระค่าปรับ 

เป็นเงินจำนวน...........................................บาท (........................... .............................) ภายในวันที่......... 
เดือน................พ.ศ. ....  

(๒) หากข้าพเจ้าไม่นำเงินตาม (๑) มาชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้ผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบ 
ส่งเรื่องเพ่ือดำเนินคดี ต่อไป  

บันทึกนี้ พนักงานได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังและให้อ่านเองแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นสำคัญ 

 
   ลงชื่อ ..................................................... ผู้ต้องหา/ผู้รับมอบอำนาจ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... พนักงาน 

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

หมายเหตุ  ในกรณีพรรคการเมืองเป็นผู้ต้องหา ใช้แบบ ป.ท.2 นี้แยกเป็นสองฉบับสำหรับพรรคการเมือง 
ฉบับหนึ่งและสำหรับหัวหน้าพรรคการเมืองอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว 

         (ป.ท.๒) 

บันทึกคำให้การผู้ต้องหา 
(กรณียินยอมเปรียบเทียบและชำระค่าปรับ) 



 
 

 
 
คดีเปรียบเทียบที ่.......... /.... สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/  

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประจำจังหวัด ...                                                                                    

   

 

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

ข้าพเจ้า..................(ชื ่อผู้ต้องหา)................ตำแหน่ง.....................................................  
พรรค..........................................................อายุ..................ปี เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.............................. 
ที่อยู่………………………หมู่……………..ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................  
แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ............................... ...จังหวัด................................................ 
โทร............................... โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... ....เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่.........เดือน................พ.ศ. .... 

  พนักงานได้แจ้งว่าข้าพเจ้า........................(ชื ่อผู ้ต้องหา)........................เป็นผู ้ต้องหา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา.........ข้อหา................... 
.....................................................(ใส่พฤติการณ์การกระทำความผิด)................................... ............................... 
มีบทกำหนดโทษตามมาตรา.............ต้องระวางโทษ.............................................................................................
ซึ ่งผู ้มีอำนาจเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบได้โดยกำหนดค่าปรับเป็นเงินจำนวน................................บาท  
และปรับอีกวันละ .......................บาท ตลอดระยะเวลาที ่ยังมิได้ป ฏิบัติให้ถูกต้อง จำนวน............วัน  
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น .............................บาท (..................................................................... ..)  

  ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว และไม่ยินยอมให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบเพราะ 

   [   ] ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความผิด เนื่องจาก................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
   [   ] เหตุอื ่น ๆ (ให้ระบุ)..............................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  

บันทึกนี้ พนักงานได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังและให้อ่านเองแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นสำคัญ 

 
   ลงชื่อ ..................................................... ผู้ต้องหา/ผู้รับมอบอำนาจ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... พนักงาน 

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

หมายเหตุ  ในกรณีพรรคการเมืองเป็นผู้ต้องหา ใช้แบบ ป.ท.๓ นี้แยกเป็นสองฉบับสำหรับพรรคการเมือง 
ฉบับหนึ่งและสำหรับหัวหน้าพรรคการเมืองอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว 

         (ป.ท.๓) 

บันทึกคำให้การผู้ต้องหา 
(กรณีไม่ยินยอมใหเ้ปรียบเทียบและชำระค่าปรับ) 



 

 
 
 
 

                                      
คดีเปรียบเทียบที่ .......... /.... 

  
 
 

                                                   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัด ... 
 
 
 

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

ชื่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ ...................................................................................................................... 

ชื่อผู้ต้องหา (๑) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 (๒) ...................................................................... ........................................................ 

 คดีนี ้ผ ู ้ต ้องหาได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา.........ข้อหา..... ...........(ใส่พฤติการณ์การกระทำความผิด) ............. 
.....................................มีบทกำหนดโทษตามมาตรา.............ต้องระวางโทษ........................................... ......... 
ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้กระทำการเปรียบเทียบจึงให้ผู้ต้องหาชำระค่าปรับ  
เป็นเงินจำนวน .......................................บาท (...........................................................) ผู้ต้องหาชำระค่าปรับ  
เมื่อวันที่.........เดือน................พ.ศ. .... 

  บันทึกนี้ พนักงานได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังและให้อ่านเองแล้ว รับรองว่าถูกต้อง และได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ 

 
   ลงชื่อ ..................................................... ผู้ต้องหา/ผู้รับมอบอำนาจ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 

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

   ลงชื่อ ..................................................... พนักงาน 

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

 
บันทึกการชำระเงิน 

 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................................................เลขที่............................................  
วันที่..........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... ... 
จำนวนเงิน.................................................................................................................บาท  

 

 

(ป.ท.๔) 

บันทึกการเปรียบเทียบ 

 
 



                                                                                                                                      (ป.ท.๕) 

   
ประวัติผู้ต้องหา 

 
๑. ผู้ต้องหา ชื่อ……………….………....................…ชื่อสกุล……………………….................................. 

ตำแหน่ง.................................พรรค.................................................อายุ..……...…ปี 
เชื้อชาติ………...……สัญชาติ.………………ที่อยู่……..................................................... 
................................................................................................................................ 

๒. มาตราความผิด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา...................มีโทษตามมาตรา.......................เป็นการกระทำ
ความผิด ครั้งที.่.......….. 

๓. ผลคด ี ผู ้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบเป็นเงินจำนวน...................................บาท  
และปรับอีกวันละ.......................บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
จำนวน...........................วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น...................................บาท 
(........................................... ............................) 
วันที่ชำระค่าปรับ วันที่.........เดือน................พ.ศ. .... 
หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบปรับ ตามบันทึกการเปรียบเทียบ 
คดีเปรียบเทียบที่…..…/.... วันที่.........เดือน................พ.ศ. .... 

๔. สำนักการคลัง/ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัด รับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................................เลขที่............................................ .......... 
วันที่.........เดือน................พ.ศ. .... จำนวนเงิน.................................................บาท 
(.......................................................................) 

 
 
 

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

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



(ป.ท.๖) 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      
ที่                                               วันที่            
เร่ือง  รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กราบเรียน/เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้ง 

 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ก าหนดให้เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบเสร็จแล้ว 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดท ำรำยงำนเป็นรำยเดือน ตำมแบบ ป.ท.๖ เสนอคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เพ่ือทรำบ นั้น   

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอรำยงำนกำรเปรียบเทียบควำมผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าเดือน......... ........... ..............พ.ศ. .... 
ทั้งหมดจ านวน............ราย ดังนี้ 
 ๑. ผู้ต้องหาที่ยินยอมเปรียบเทียบ จ านวน..........................ราย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
...............................................บาท (..............................................................)  
 ๒. ผู้ต้องหาไม่ยินยอมเปรียบเทียบ จ านวน.................ราย 
  ๓. ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ แต่ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน......ราย 
 ๔. ผู้ต้องหาไม่มาพบผู้มีอ านาจเปรียบเทียบท าการเปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน......ราย 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงกราบเรียน/เรียน มาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

    (.........................................) 
    เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

 

 

 

หมายเหตุ  อาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในแบบ ป.ท.๖ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม  
 ทั้งนี้ ให้อยู่ในหลักการตามที่ก าหนดในแบบ ป.ท.๖  



 

บัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง     
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นายทะเบียน   
พรรคการเมืองมีอ านาจเรียกบุคคล ที่เกี่ยวข้องมาให้ค าชี้แจง    
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบ            
การพิจารณาได ้

๗ ผู้ใดไม่มาให้ค าชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๗ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๑๐๒ 3,000 6,000 10,000 

2 ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใด     
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมี
เหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย 

(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ      
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
และการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล  

 

๒๓  
วรรค
สอง 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ
1,000 

30,000 
+วันละ
1,000 

50,000 
+วันละ
1,000 



- ๒ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
ที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  
เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

(๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนา
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ 
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ให้หั วหน้ าพรรคการ เมื อง โดยความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดท าแผนหรือโครงการ   
ที่จะด าเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี และให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

3 ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และจัดท าทะเบียน
สมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและต้องให้สมาชิกตรวจดูได้
โดยสะดวก ณ ส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง รวมทั้งประกาศ
ชื่อและนามสกุลของสมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด 

๒๕ หัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๓ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

4        ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าบุคคลใด
เป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง 
มีหนังสือแจ้ งให้หั วหน้าพรรคการเมืองที่ เกี่ยวข้องทราบ 
และลบชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็ว  
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลา            
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด 

๒๖  
วรรค
สอง 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

5 ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใ ดซึ่ ง มิ ใ ช่ พ ร รคการ เมื อ ง ใช้ ชื่ อ  ชื่ อ ย่ อ  
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือถ้อยค าในประการ       
ที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มี
อักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศ
ซึ่งแปลหรืออ่านว่า “พรรคการเมือง” 

๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จ า คุ ก ไม่ เ กิ น  ๑  ปี  ห รื อปรั บ ไม่ เ กิ น 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๑๑๐ 6,000 12,000 20,000 

6 เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาต่อนายทะเบียน 
พรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่จัดตั้ งสาขานั้น       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด
โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง 
และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

๓๓ 
วรรค
สอง 

หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๔ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

7 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
นายทะเบียนพรรคการ เมืองก าหนดโดยความเห็นชอบ           
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

๓๓  
วรรค  

ส่ี 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๓ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ   
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

8 เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิก 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน ๑๐๐ คน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็น
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นและให้น าความใน
มาตรา ๓๔ มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ด้วยโดยอนุโลม 

ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

๓๕ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะ      
เวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๑๓ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๕ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

9 การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมือง 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบายของพรรคการเมือง 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรค

การเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก         
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง 

(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองที่ได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 

(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 

(๗) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย หรือข้อบังคับ 

กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค
การเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง      
นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง   
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว 
ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน ๑๕ วัน    
นับแต่ วั นที่ ไ ด้ รั บความ เห็ นชอบจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ของ           
พรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศ         
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

๓๘  
วรรค
สอง 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๖ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

10 ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย 
ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองประกาศเหตุดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

๓๘  
วรรค
สาม 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ  
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

11 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการ       
การเลือกตั้งก าหนด 

๔๓ 
วรรค
หนึ่ง 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

12 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว 
ตามวรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ประกาศให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปด้วย 

๔๓ 
วรรค
สาม 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๔๓ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

13 การก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ ใช้ในการประกาศ 
โฆษณาให้ค านึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจั งหวัด นโยบายใดที่ ต้ องใช้ จ่ ายเงิ น  
การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการด าเนินการ 
(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย 
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการด าเนินนโยบาย 

๕๗ 
วรรค
หนึ่ง 

 
 
 
 
 

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 
๕๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๕๐๐ ,๐๐๐ บาท และปรับ อีกวันละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๑ 150,000 
+วันละ 

1๐,000 

300,000 
+วันละ 

1๐,000 

500,000 
+วันละ 

1๐,000 



- ๗ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดท ารายการตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ด าเนินการให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕๗ 
วรรค
สอง 

14 ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหาร
การเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา ๕๙ 
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรค
การเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือ
จ่ายแล้วแต่กรณี และจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิก 
ที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง
หรือในเขตจั งหวัดที่ ตนเป็นตัวแทน แล้วแต่กรณี  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

๕๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

15 พรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทิน 
ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกปีในวัน
สิ้นปีปฏิทิน 

การปิดบัญชี  ให้จัดท างบการเงินซึ่ งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง ทั้งต้องแสดงที่มาของรายได้
ตามมาตรา  ๖๒ และค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการด า เ นิ นการของ 
พรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
และรายการอ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๘ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี 

16 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ วต่อที่ ประชุมใหญ่ของ 
พรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิก
พรรคการเมื อง และส่ งให้ แก่ นายทะเบี ยนพรรคการเมื อง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ
พร้อมทั้งบัญชีตามมาตรา ๕๙ 

เมื่อได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึง ๑๘๐ วัน นับถึง 
วันสิ้นปีปฏิทินให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ส าหรับปีนั้น 

๖๑ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา  ๖๑ ระว าง โทษปรับ ไม่ เ กิ น 
๕๐ ,๐ ๐๐  บ าท  แล ะป รั บ อี ก วั น ล ะ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

17 พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่

ก าหนดในข้อบังคับ 
(๓) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค

การเมือง 
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากการจัด

กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
 
 

๖๒ 
วรรค
สอง 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๙ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

(๕)  เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค 
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๗) ดอกผลและรายได้ที่ เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน  หรือ

ประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
การได้มาซึ่งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมี

ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้นั้นเป็นหนังสือ  
ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
18 การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม (๓) และการจัด

กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม (๔) ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

๖๒ 
วรรค
สาม 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

19 การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
ต้องกระท าโดยเปิดเผยและแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดม
ทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 

๖๔ 
วรรค
หนึ่ง 

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ 
วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๒๓ 30,000 60,000 100,000 

20 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไปถึงจ านวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบด้วย ทั้งนี้  ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 
 

๖๔ 
วรรค
สอง 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๑๐ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

21 ประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคสอง ให้ระบุชื่อบุคคล
ผู้สนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใดที่มีมูลค่ า 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปด้วย 

๖๔  
วรรค
สาม 

หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

22 ทุกเดือน ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ 
การ เลื อกตั้ ง ก า หนดแต่ ต้ อ ง ไม่ น้ อยกว่ า  ๕ ,๐๐๐ บาท 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของ      
การบริจาค และให้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ      
ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดด้วย 

การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

๖๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

23 หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด   
โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ และให้พรรคการเมือง
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน ทั้งนี้  
ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 

๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๑๑ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงการด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด สมาชิก 
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 

 
24 ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๗ นับแต่วันที่ 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด
ได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ารวมกัน
แล้วเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อวัน โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งทราบภายใน ๗ ว ัน       
นับแต่วันที่ได้รับบริจาคตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

 

๖๘ 
วรรค
หนึ่ง 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๒ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 

25 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิด
บัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค
การเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจ านวนเงินที่ เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชี
ดังกล่าว 

 
 

๗๑ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๐๖ 15,000 
+วันละ 
1,000 

30,000 
+วันละ 
1,000 

50,000 
+วันละ 
1,000 



- ๑๒ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

26 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ        
การเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดมาตรการและวิธีการที่จ าเป็นให้
พรรคการเมืองปฏิบัติเพ่ือให้การรับบริจาคของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เปิดเผยและตรวจสอบได้ และให้มี
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการบริจาคแก่พรรคการเมือง 
รวมทั้งให้มีอ านาจออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้พรรค
การเมืองปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๗๗ 
วรรค
หนึ่ง 

 
 

 
 

 
 

๗๗ 
วรรค
สอง 

 

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 
๕๐๐ ,๐๐๐ บาท และปรับ อีกวันละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑๒๑ 150,000 
+วันละ 

1๐,000 

300,000 
+วันละ 

1๐,000 

500,000 
+วันละ 

1๐,000 

27 เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๘๓  
ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดท ากิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนา
พรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม 
และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการอ่ืนใด ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   
และเมื่อใช้ไปเพ่ือการใดแล้ว ให้จัดท ารายงานให้คณะกรรมการ     
การเลือกตั้งทราบทุก ๓ เดือน นับแต่วันที่ ได้รับการจัดสรร             
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด แต่จะน าไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๘ ไม่ได ้

๘๔ 
วรรค
หนึ่ง 

พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา 
๘๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒๙ 30,000 60,000 100,000 



- ๑๓ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

28 เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๘๓  
ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดท ากิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนา
พรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม 
และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการอ่ืนใด ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   
และเมื่อใช้ไปเพ่ือการใดแล้ว ให้จัดท ารายงานให้คณะกรรมการ     
การเลือกตั้งทราบทุก ๓ เดือน นับแต่วันที่ ได้รับการจัดสรร             
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด แต่จะน าไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๘ ไม่ได ้

๘๔ 
วรรค
หนึ่ง 

พรรคการเมืองใดจัดท ารายงานตามมาตรา 
๘๔ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓๐ 150,000 300,000 500,000 

29 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้พรรคการเมือง  
ใช้ เงินที่ ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่งแต่ละด้านตามสัดส่วน 
ที่ก าหนดก็ได้  

 
 

84 
วรรค 
สาม 

 

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับห้าเท่า 
ของจ านวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง 
ถ้าเป็นการกระท าความผิดซ้ าให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมื องและกรรมการบ ริ ห า ร 
พรรคการเมืองนั้น 

131 ปรับห้าเท่า
ของจ านวน
เงิ นที่ จ่ าย 
ไปโ ดย ไ ม่
ถูกต้อง 

- - 



- ๑๔ – 
 

ล าดับ
ที ่

ฐานความผิด มาตรา ระวางโทษ มาตรา 
อัตราค่าปรับ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
หรือมากกว่า 

๓๐ พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งไป 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมืองหรือเพ่ือจ้าง
บุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท านองเดียวกัน 
ตามที่ คณะกรรมการก าหนดมิ ได้  เว้นแต่ เป็นเงินที่ ได้ รั บ 
ตามมาตรา ๘๓ (๔) แต่การ ใช้จ่ ายเ งินนั้นจะต้อง เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง
เท่านั้น 

84 
วรรค 

ส่ี 

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ 
วรรคสี่  ต้ อ งระวาง โทษปรับห้ า เท่ า 
ของจ านวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง 
ถ้าเป็นการกระท าความผิดซ้ าให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมื องและกรรมการบ ริ ห า ร 
พรรคการเมืองนั้น   

131 ปรับห้าเท่า
ของจ านวน
เงิ นที่ จ่ าย 
ไปโ ดย ไ ม่
ถูกต้อง 

  

๓๑ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง    
ที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการน าเงินหรือทรัพย์สิน
ของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ 

 

๘๙ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ ใด       
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๑๓๖ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

3๒ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว   
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
ในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือ
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ า หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ 
หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 

๙๔  
วรรค
หนึ่ง 

 
 

ผู้ ใ ด ฝ่ า ฝื น ม า ต ร า  9 4  ว ร ร ค ห นึ่ ง           
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๑๑๐ 6,000 12,000 20,000 

 


