
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยพรรคการเมือง   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง   
เพ่ือให้พรรคการเมืองด าเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๖  
มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๗  
และมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง   
พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมือง 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกพรรคการเมือง 
“นายทะเบียนสมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับพรรคการเมือง 
“รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ”  หมายความว่า  ผลตอบแทนจากการจ าหน่าย

สินค้าหรือการให้บริการที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่น ามาจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกซึ่งมีราคาชิ้นละไม่เกินสามพันบาท  
โดยอาจมีชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองติดอยู่  เช่น  หนังสือ  สมุด  ปากกา  
แก้วน้ า  ถ้วยกาแฟ  จานรองแก้ว  นาฬิกา  กระเป๋า  เสื้อ  เนคไท  ผ้าพันคอ  เข็มกลัด  พวงกุญแจ  ร่ม  
หมวก  ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง  สายรัดข้อมือ  ธง  รวมถึงสิ่งของประเภทหรือชนิดอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   

“บริการ”  หมายความว่า  การที่พรรคการเมืองจัดให้มีการบริการให้แก่สมาชิกหรือประชาชน  เช่น 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



(๑) การให้บริการเพื่อรับปรึกษากฎหมาย  หรือช่วยเหลือในเรื่องคดีความต่าง ๆ 
(๒) การให้บริการห้องสมุดของพรรคการเมืองโดยเป็นการบริการให้เช่าหนังสือ  หรือบริการ

รับพิมพ์งาน  หรือถ่ายเอกสาร   
(๓) การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน  หรือบริการ

ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 
(๔) การให้บริการเช่าสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์เ พ่ือการประชุมสัมมนา  การจัดเลี้ยง   

และการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ   
(๕) การให้บริการทางวิชาการ 
“บริจาค”  หมายความว่า  การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง  นอกจากค่าธรรมเนียม

และค่าบ ารุงพรรคการเมือง  และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดา 
ที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง  การให้ใช้ทรัพย์สิน  การให้บริการ  หรือการให้ส่วนลด
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีคา่ตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  และการท าให้หนี้ที่พรรคการเมอืง
เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย   

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ

วินิจฉัยชี้ขาด   
ในกรณีมีเหตุสมควร  คณะกรรมการอาจยกเวน้หรือผ่อนผันการปฏิบัตติามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งพรรคการเมือง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดทะเบียน 

 
 

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  จ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันด าเนินการเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมืองได้ 

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย   

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
(๓) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล   
(๘) เคยได้ รับ โทษจ าคุก โดยได้ พ้นโทษมายั ง ไม่ถึ งสิบปีนับถึ งวัน เลือกตั้ ง   เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๙) เคยถูกสั่งให้ พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริต  

ต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึ งที่สุดว่า   กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ   
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน   
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน  
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์  หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน   

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า  กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๓) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ   

หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า  เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



(๑๘) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

(๑๙) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น  หรือ 
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น   

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องรว่มกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดมิ
คนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท  แต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท   

ให้ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๑  และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
ตามแบบ  พ.ก.  ๒   

ข้อ ๗ ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามข้อ  ๖  
ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน  เพื่อด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  ค าประกาศอุดมการณ์ 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   

(๓) ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิก 
พรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  กรอกรายละเอียด  
ในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๓  และหนังสือแสดงเจตจ านง 
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๔ 

การประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชือ่ในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตัง้พรรคการเมอืง  
ตามแบบ  พ.ก.  ๕  และต้องบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมติของที่ประชุมให้ เป็นไป 
ตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ซึ่งต้องท าโดยเปิดเผย  การมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๘ ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และต้องไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อาจก่อให้เกิดความแตกแยก
ระหว่างชนในชาติ  ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ  และต้องไม่ซ้ า  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
ที่จดทะเบียน  หรือที่ยื่นขอจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ  หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ว  และต้องไม่ซ้ า  พ้อง   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์  หรือที่มุ่งหมาย  
ให้หมายถึงพระมหากษัตริย์  หรือพระราชวงศ์   

ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  นอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
จะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อของพรรคการเมืองต้องไม่มีค าหรือข้อความ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อกระทรวง  กรม  หน่วยราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน   

หรือองค์การของรัฐ  หรือหน่วยงาน  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๒) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดส าคัญผิดว่าเป็นของรัฐบาล  กระทรวง  กรม  หน่วยราชการ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน  หรือองค์การของรัฐ  หรือหน่วยงาน  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๓) ชื่อที่ ใช้ค าสแลงอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
ข. ชื่อย่อพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียนอักษรย่อตามข้อก าหนด  

ของราชบัณฑิตยสถาน 
ค. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง  ต้องไม่มีหรือไม่ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(1) ตราแผ่นดิน  ตราราชการ  ตราครุฑพ่าห์  ธงหลวง  ธงชาติ  หรือธงราชการ 
(2) เครื่องหมายกาชาด  ชื่อกาชาด  เครื่องหมายราชการ  หรือเครื่องหมายใด  ๆ   

ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(3) เ ครื่ อ งหมายที่ ร าชการ   หน่ วยงาน   หรื อองค์ ก ารของรั ฐ   หรื อหน่ วยงาน   

หรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้ 
เครื่องหมายที่คล้ายกับ  ค.  (1)  (2)  หรือ  (3)   
ข้อ ๙ ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า 

พรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองรวบรวมเงินจากผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนตามข้อ  ๖   
คนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท  แต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท  เพ่ือเป็นทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท   
พร้อมทั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรคการเมืองออกหลักฐานการรับทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๖   

ข้อ  ๑๐ ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้า 
พรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ก าหนด
ในข้อ  ๑๑  และให้นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน  ตามแบบ  พ.ก.  ๗   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๑ ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามแบบ  พ.ก.  ๘   
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง  ซึ่งเป็นภาพสี  ขนาด  ๔x๔  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ   

และบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในซีดีรอม  (CD-ROM)  หรือยูเอสบี  แฟลชไดรฟ์  (USB  flash  drive) 
(๒) หลักฐานของสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง  พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

เป็นที่ท าการพรรคการเมืองซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรของเจ้าของกรรมสิทธิ์   
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชน  และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน  

ตามแบบ  พ.ก.  ๑  และบันทึกชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์  
เอกซ์เซล  (Microsoft  Excel)  โปรแกรมประเภทตารางค านวณ  ในซีดีรอม  (CD-ROM)  หรือยูเอสบี  
แฟลชไดรฟ์  (USB  flash  drive) 

(๔) หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๒   
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๓ 
(๖) หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๔   

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๗) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๕ 
(๘) หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน  ตามแบบ  

พ.ก.  ๖  และบันทึกชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  และยอดเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์  แอคเซส  (Microsoft  Access)  โปรแกรมทางด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล  หรือไมโครซอฟต์  เอกซ์เซล  (Microsoft  Excel)  โปรแกรมประเภทตารางค านวณ   
ในซีดีรอม  (CD-ROM)  หรือยูเอสบี  แฟลชไดรฟ์  (USB  flash  drive) 

(๙) ส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์แสดงจ านวนทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
(๑๐) ข้อบังคับ  และบันทึกในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์  เวิร์ด  (Microsoft  Word)  

โปรแกรมประมวลผลค า  ในซีดีรอม  (CD-ROM)  หรือยูเอสบี  แฟลชไดรฟ์  (USB  flash  drive) 
(๑๑) บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง

ความถูกต้อง   
(๑๒) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียน  ในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ งพรรคการเมือง

ตามแบบ  พ.ก.  ๗/2 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๒ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ   
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ   
(๔) ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตามรัฐธรรมนูญ 
ข้อ  ๑๓ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง   
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง   
(๓) ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง   
(๔) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร   
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมืองและต าแหน่งต่าง ๆ  ในพรรคการเมือง   
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง  การด ารงต าแหน่ง  

การพ้นจากต าแหน่ง  และหน้าที่และอ านาจของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมือง  
ประจ าจังหวัด   

(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง  และของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง   
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  การรับเข้าเป็นสมาชิก  และการพ้นจาก  

การเป็นสมาชิก   
(๑๐) สิทธิและหน้ าที่ ของสมาชิก   ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมื อง   

และความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก   
(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  โดยมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรม  
ที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเ พ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ ง เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมือง
เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ   
ซึ่งต้องก าหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง   
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(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ซึ่งต้องก าหนดให้สมาชกิ  
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง   

(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  และการจัดท าบัญชีของพรรคการเมือง   
สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย  
และให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก   

(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง  และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรยีก
เก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท   

(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
การพิจารณาเพ่ือออกข้อบังคับตาม  (๖)  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)   

และ  (๑๖)  ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง   
การก าหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิก  กระท าการอันเป็น 

การควบคุม  ครอบง า  หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ขาดความอิสระ  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระท ามิได้   

พรรคการเมืองอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพ 
ตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท    

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมอืงผ่านธนาคาร  ให้ส านักงาน
จัดให้มีการประชุมร่วมกันของผู้แทนพรรคการเมือง  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการในการด าเนินการ  แล้วแจ้งให้ 
พรรคการเมืองและธนาคารทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป   

ข้อ  ๑๔ หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี  
และมีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี   

ข้อ  ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า  ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒   
ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  และให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา   

หากนายทะเบียนเห็นว่า  ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น   
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียน
รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  และให้นายทะเบียน 
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แจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการ 
มีมติ   

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า   ข้อบังคับที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓   
ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น  และให้แจ้งมติของ
คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  
ในการนี้  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว   หากไม่มีการแก้ไข 
หรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้าน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ   

ส่วนที ่ ๒ 
การเตรียมการจดัตัง้พรรคการเมืองไว้ก่อน 

 
 

ข้อ  ๑๖ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  จ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน  
จะยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน  แล้วด าเนินการรวบรวม  
ผู้จัดตั้งพรรคการเมอืงให้ได้ครบจ านวนตามข้อ  ๖  ก็ได้  แต่ต้องยื่นค าขอจดทะเบยีนจัดตั้งพรรคการเมอืง
ตามข้อ  ๑๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง  ถ้ามิได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล   

ให้ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง   กรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อ   
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๑/๑  และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้ง
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๒/๑   

ข้อ  ๑๗ ให้ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ  พ.ก.  ๘/๑  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  และให้นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
ไว้เป็นหลักฐาน  ตามแบบ  พ.ก.  ๗/๑   

ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่แจ้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่มีลักษณะ 
ตามข้อ  ๘ 

ข้อ  ๑๘ ในกรณีที่ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองพร้อมเอกสารและหลักฐาน  
ที่ยื่นพร้อมกับค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วน  ตามข้อ  ๑๖   
และข้อ  ๑๗  ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้ผู้ยื่นค าขอ 
แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามแบบ  พ.ก.  ๗/๒ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่า  การแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไป   
ตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนดหรือที่ขยายเวลาให้  เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไข  
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล   

หมวด  ๒ 
การด าเนนิกิจกรรมของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล   
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง   

พรรคการเมืองต้องไม่ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน   
ข้อ  ๒๑ ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล  
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   

(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ  และการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา  
ด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน   

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   

(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง  และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประเทศชาติและประชาชน   

(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  ทั้งนี้   
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   
จัดท าแผนหรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายใน  
เดือนเมษายนของทุกปี  และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   
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ข้อ  ๒๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน  พรรคการเมืองต้องด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคนและต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปี  นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน   

(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เรื่อง  บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด  อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา  โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขา  
ต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

ข้อ  ๒๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมอืงในรอบปี
ปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี   
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) การส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ถ้ามี) 
(๒) การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(๓) สมาชิก   
(๔) สาขาพรรคการเมือง  (ถ้ามี) 
(๕) ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  (ถ้ามี) 
(๖) การประชุมใหญ่พรรคการเมือง   
(๗) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง  ข้อบังคับ  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
กรรมการสาขาพรรคการเมือง  และที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  (ถ้ามี) 

(๘) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ถ้ามี) 
(๙) สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน    

หมวด  ๓ 
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๒๔ ให้ส านักงานจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  
พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  โดยมีข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง   
(๒) ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทน 

พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
(๓) ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี   
(๔) ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง 
(๕) ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



(๖) ข้อมูลสมาชิก 
ข้อ  ๒๕ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  ให้ส านักงานน าเข้ าข้อมูล   

ตามข้อ  ๒๔  (๑)  และ  (๒)  และให้พรรคการเมืองน าเข้าข้อมูลตามข้อ  ๒๔  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  
โดยผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ซึ่ งส านักงานจะต้องอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบ 
กับพรรคการเมือง 

ข้อ  ๒๖ ให้ส านักงานเปิดเผยข้อมูล  ตามข้อ  ๒๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้ประชาชนทราบ   
เป็นการทั่วไป   

ข้อ  ๒๗ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกจากระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมือง  ตามข้อ  ๒๔  (๖)  ได้ด้วยตนเอง 

ข้อ  ๒๘ การขอหลักฐานการรับรองการเป็นสมาชิกจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลทั่วไปจะกระท า 
ได้เฉพาะการขอตรวจสอบของตนเองเท่านั้น  โดยมีหนังสือขอตรวจสอบการเป็นสมาชิก  พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอตรวจสอบ  ยื่นต่อส านักงาน 

(๒) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรภายนอกที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะต้องมีหนังสือขอตรวจสอบการเป็นสมาชิกยื่นต่อ
ส านักงาน 

(๓) การขอหลักฐานการรับรองการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของบุคคลจากส่วนงานภายใน
ส านักงาน  ให้ผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่า  เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบ  ส าหรับคณะกรรมการ  
คณะท างาน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการ  หัวหน้าคณะท างาน  
หรืออนุกรรมการนั้น ๆ  เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบการเป็นสมาชิก  ยื่นต่อส านักงาน  

ข้อ  ๒๙ ให้ส านักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล  
พรรคการเมืองในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ  ได้แก่  การก าหนดชื่อและรหัสผ่าน 
ของผู้ใช้งาน  และก าหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งานให้ชัดเจน 

(๒) การจัดให้มีการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดท าแผน  
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(๓) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
การเงินและการบญัชีของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๓๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน  ทรัพย์สิน   
และประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  ตลอดจนจัดให้มีการท าบัญชีให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง 

ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  จัดให้มีบัญชีรับ 
และจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย   
โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น  และสรุปรายงาน 
ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ตั้งส านักงานสาขาพรรคการเมือง 
หรือสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  จัดท าบัญชีรายชื่อ  
พร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัด  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขต
จังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน  ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  
และการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ตั้งส านักงานสาขา  
พรรคการเมืองหรือสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   

ข้อ  ๓๑ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองต้องมีรายการและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน  โดยต้องจัดท าภายในระยะเวลา  ดังนี้   

(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ  บัญชีรายวันแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย  และบัญชี  
แสดงรายรับจากการบริจาค  ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น 

(๒) บัญชีแยกประเภท  บัญชีแสดงสินทรัพย์  และบัญชีแสดงหนี้สิน  ต้องลงรายการ 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 

หมวด  ๕ 
รายได้ของพรรคการเมือง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
รายได้จากคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง 
และการหารายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าหรือบรกิาร 

 
 

ข้อ  ๓๒ การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรมาแบ่งปันกันในทางธุรกิจ  
โดยราคาหรือค่าตอบแทนจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องค านึงถึงราคาตามปกติในท้องที่นั้น   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๓๓ สถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  ได้แก่  ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง   
ที่ตั้งส านักงานสาขาพรรคการเมือง  สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  บริเวณสถานที ่
จัดกิจกรรมระดมทุน  หรือบริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง 

ข้อ  34 เมื่อพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจัดท าทะเบียนสินค้าหรือบริการ  ซึ่งประกอบด้วย  รายการ  จ านวนเงิน   
หรือมูลค่าของสินค้า  หรืออัตราค่าบริการแต่ละประเภทให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ  35 เมื่อพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ  พ.ก.  9  ให้ผู้ซื้อสินค้า 
หรือผู้รับบริการ   

เมื่อพรรคการเมืองได้รับเงินค่าธรรมเนียม  และค่าบ ารุงพรรคการเมือง  ให้ออกใบเสร็จรับเงิน  
ตามแบบ  พ.ก.  9  ให้แก่สมาชิกพรรคการเมือง 

ข้อ  ๓๖ การรับเงินค่าธรรมเนยีม  และค่าบ ารุงพรรคการเมอืง  การจ าหน่ายสินค้าหรือบรกิาร  
ให้พรรคการเมืองบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ  และให้แสดงในงบการเงินประจ าปี  
ของพรรคการเมืองให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ  ๓๑  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ส่วนที ่ ๒ 
การจดักิจกรรมระดมทนุ 

 
 

ข้อ  3๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน   

การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุน 
ของพรรคการเมืองให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติเรื่องการบริจาค 

ข้อ  ๓๘ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน  ได้แก่   ที่ตั้ งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง   
ที่ตั้งส านักงานสาขาพรรคการเมือง  สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  บริเวณสถานที่
จัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร 

ข้อ  ๓๙ เมื่อพรรคการเมืองด าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงิน   
ตามแบบ  พ.ก.  ๙  ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 

ข้อ  ๔๐ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน   
จ านวนและที่มาของเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากการจัดกิจกรรมระดมทุน  ตามแบบ  พ.ก.  1๐   
โดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบ  พร้อมแนบส าเนา 
ใบเสร็จรับเงิน  ตามแบบ  พ.ก.  ๙  ส าเนาประกาศการจัดกิจกรรมระดมทุน  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๐  

้หนา   ๓๙
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ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และส าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น  (บอจ.  ๕)  ของผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ 
จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง 

ประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนเงิน  ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย   

ข้อ  ๔๑ การจัดกิจกรรมระดมทุน  ให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและ 
บัญชีรายวันแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย  และให้แสดงในงบการเงินประจ าปีของพรรคการเมืองให้ครบถ้วน 
และถูกต้องตามข้อ  ๓๑  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ส่วนที ่ ๓ 
การรบับริจาคของพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ  ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
พาณิชย์  โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี  “พรรค  (ชื่อพรรคการเมือง)” 

ในการรับบริจาคของพรรคการเมือง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง 
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์  โดยระบุชื่อเจ้ าของบัญชี  “พรรค  (ชื่อพรรคการเมือง)   
(เพื่อการบริจาค)”   

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจ านวนเงินที่เปิดบัญชี 
ของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่เปิดบัญชี 

ข้อ  ๔๓ กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง   
น าเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามข้อ  ๔๒  ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับบริจาค  กรณีรับบริจาค 
เป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน  จึงถือได้ว่าเป็นการบริจาคแก่พรรคการเมือง   

ข้อ  ๔๔ เมื่อมีการบริจาคให้ผู้รับบริจาคจัดท าบันทึกการรับบริจาค  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๑   
ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน  นับแต่วันที่ไดร้ับบริจาคและให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงนิ  ทรัพย์สนิ   
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับบริจาค   

ถ้าหากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมิอาจน าส่งแก่พรรคการเมืองได้  ให้ผู้รับบริจาคแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นให้พรรคการเมืองทราบ   

ข้อ  ๔๕ เมื่อพรรคการเมืองได้รับหลักฐานตามข้อ  ๔๔  ให้ออกใบเสร็จรับเงิน  (เงินบริจาค)  
ตามแบบ  พ.ก.  ๑๒  หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  
ภายในวันที่ได้รับบริจาคแล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคภายใน  
เจ็ดวัน  นับแต่วันที่ออกหลักฐานนั้น   

้หนา   ๔๐
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ข้อ  ๔๖ ให้พรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากการบริ จาค 
ของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่เกิดรายการ  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้   

(๑) ชื่อ  ที่อยู่ของพรรคการเมือง 
(๒) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้บริจาค 
(๓) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และต าแหน่งผู้รับบริจาค 
(๔) วัน  เดือน  ปีที่รับบริจาค 
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค 
(๖) จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
(๗) เอกสารอ้างอิง 
(๘) ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง 
ข้อ  ๔๗ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาค  จ านวนเงิน  รายการ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาคที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าพันบาท  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔  หรือ  
ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔/๑  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพ่ือให้ประชาชนทราบ  
เป็นประจ าทุกวันที่  1  ของเดือนถัดไป   

การตีราคาทรัพย์สิน  หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาคให้ค านวณ 
ราคาทรัพย์สิน  อัตราค่าเช่า  ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องที่นั้น 

ข้อ  ๔๘ เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองด าเนินการตามข้อ  ๔๗  แล้ว  ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ 
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ  พร้อมจัดส่งส าเนาบันทึกการรับบริจาค  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๑   
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  (เงินบริจาค)  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๒  ส าเนาใบรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด   
ตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  ส าเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔   
หรือส าเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔/๑  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  (บอจ.๕)   
ของผู้บริจาค  และหนังสือข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร  (Statement)  พร้อมทั้ง 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

ข้อ  ๔๙ บุคคลใดจะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่า  
เกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้  และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล  การบริจาคเงิน  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท  
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว   

พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้   
ข้อ  ๕๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน  โดยผู้บริจาคประสงค์  
จะบริจาคเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  

้หนา   ๔๑
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รับเลือกตั้งผู้นั้น  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นต้องจัดท าบันทึกการรับบริจาค  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๑   
และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับบริจาค 

กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง  โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาค 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้นั้นต้องจัดส่งส าเนาบันทึกการรับบริจาค  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๑  พร้อมเงิน  ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง  เพื่อให้พรรคการเมืองด าเนินการตามข้อ  ๔๗  และข้อ  ๔๘ 

ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคสอง  ไม่อาจน าส่งพรรคการเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้   
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพ่ือบันทึกข้อมูลของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่าย  
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดสงสัยว่าเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับบริจาค
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
หรือของพรรคการเมืองหรือเป็นสิ่งของสดเสียได้หรือไม่  ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรม การวินิจฉัย 
ซึ่งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง   

ข้อ  ๕๑ เมื่อนายทะเบียนได้รับประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคตามข้อ  ๔๘  ให้ด าเนินการ
เปิดเผยรายชื่อผู้บริจาคโดยปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงาน  และเผยแพร่ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให้ประชาชนทราบและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

หมวด  ๖ 
การใช้จ่ายของพรรคการเมอืง 

 
 

ข้อ  ๕๒ พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมืองทุกประเภท  เพ่ือให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  โดยปิดประกาศ  ณ   
ที่ท าการของพรรคการเมือง  หรือเผยแพร่ผ่านในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๔   
หรือวิธีการอื่นใดที่เข้าถึงได้โดยสะดวกภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับแต่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๕๓ บรรดาการใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2563 
 

แบบ พ.ก. ๑ บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๑/๑  บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๒ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๒/๑ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๓ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๔ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๕  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๖ หลักฐานการรับทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๗  ใบรับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
แบบ พ.ก. ๗/๑ ใบรับค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๗/๒ หนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๘ ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๘/๑ ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
แบบ พ.ก. ๙  ใบเสร็จรับเงิน 
แบบ พ.ก. ๑๐ ประกาศการจัดกิจกรรมระดมทุน  
แบบ พ.ก. ๑๑ บันทึกการรับบริจาค 
แบบ พ.ก. ๑๒   ใบเสร็จรับเงิน (เงินบริจาค)  

 แบบ พ.ก. ๑๓ ใบรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด  
แบบ พ.ก. ๑๔ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา  
แบบ พ.ก. ๑๔/๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล  

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

 
 



 (แบบ พ.ก. ๑)
หน้าท่ี............ในจ านวน................หน้า

เลขท่ี ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความท่ีปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือช่ือ

ลงช่ือ...................................................................
  (..........................................................)
 ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

ช่ือพรรค............................................................

บัญชีรายช่ือผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง
ช่ือพรรค...................................................

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน



 (แบบ พ.ก. ๑/๑)
หน้าท่ี............ในจ านวน................หน้า

เลขท่ี ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความท่ีปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือช่ือ

(..........................................................)
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง

ช่ือพรรค............................................................

ลงช่ือ...............................................................

บัญชีรายช่ือผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง
ช่ือพรรค........................................................................

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน



(แบบ พ.ก. ๒)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

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

 
๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 



๒ 
 

 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



(แบบ พ.ก. ๒/๑)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผูแ้จ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

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

 
๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 



๒ 
 

 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



 (แบบ พ.ก. ๓)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ลายมอืชื่อ

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

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

บญัชรีายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ชือ่พรรค...................................................

ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์



(แบบ พ.ก. ๔)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  

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

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

 
๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................. ........... 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

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

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

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

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

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

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

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

๙. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร.......................... ..... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 



๒ 
 

๑๐. ขอแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ชื่อพรรค................................................................. 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



 (แบบ พ.ก. ๕)
หน้าท่ี............ในจ านวน................หน้า

เลขท่ี ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความท่ีปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือช่ือ

ลงช่ือ...............................................................ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง         ลงช่ือ...............................................................เลขานุการในท่ีประชุม

บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจัดต้ังพรรคการเมือง
ช่ือพรรค...................................................

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ



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

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

 
หลักฐานการรับทุนประเดมิของผู้ร่วมกันจัดตัง้พรรคการเมือง 

ชื่อพรรค………………………………………………………….. 
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).........................................................................………………………..………… 

ได้รับเงินจาก..............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน …..................…………………… 

จ านวนเงินทุนประเดิม….…………...…..….บาท (ตัวอักษร…………………..…………………………………………..…………………..) 

                  เงินสด/เงินโอนธนาคาร........................................................... วันที่......................................   

  ต๋ัวเงิน    

 เช็คธนาคาร ............................... เลขท่ีเช็ค..........................................ลงวันที่....... ........................... 

 อ่ืนๆ ................................................................................................... ............................................... 

 
 
(ลงชื่อ)……………………………………… 

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

                                                                          ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรคการเมือง 

 

 

 

 

(แบบ พ.ก. ๖) 
 



                              (แบบ พ.ก. ๗) 
 
 

ที่............/.................  

ใบรับค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง  
 
 
 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................. ...

ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค.............................................................ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเอกสาร 

และหลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว  

 ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 
 

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

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 



                                    (แบบ พ.ก. ๗/๑) 
 
 
 

ที่............/...............  

ใบรับค ำขอแจ้งกำรเตรยีมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
 
 
 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................................................................... ............... 

ได้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค…………………………………………………….ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว  

  ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .............. 
 

 

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

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 



                              (แบบ พ.ก. ๗/๒) 
 
 
 
 

ที่............/................. 

หนังสือรับแจ้งการเตรยีมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................... ........................................... ...........................
และคณะผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง รวม.............คน ได้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค
..........................................................ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานการรับแจ้งการเตรียม 
การจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีชื ่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองท้ายหนังสือฉบับนี้  
และหนังสือฉบับนีใ้ช้ได้หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ 

 ให้ ณ วันที่........…เดือน…………................…………..พ.ศ. .... 

 

 

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

                นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
 



(แบบ พ.ก. ๘) 
 

ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยผู้ ร่วมกันจัดตั้ งพรรคการเมืองจ านวน……………..…คน ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองขึ้นตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
เมื่อวันที่……………..…..เดือน…………………………....……………พ.ศ. .... โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน...................คน  
ซึ่งมสีาระส าคัญในการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้  

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

  ๒. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 

  ๓. ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง  
และข้อบังคบัพรรคการเมือง 

  ๔. ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ตั้งอยู่บ้านเลขที่………..……………………………...…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน…………………………………หมู่ที่…………ต าบล/แขวง………………………………
อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณี ย์………………………..
โทรศัพท์บ้าน..........................................โทรศัพท์มือถือ.................................................โทรสาร.................................................. 

ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี ้ ข้าพเจ้าได้ยื ่นเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑) และบันทึกชื่อ ชื่อสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน ในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) โปรแกรมทางด้าน 
การจัดการฐานข้อมูล หรือ ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) โปรแกรมประเภทตารางค านวณ ในซีดีรอม 
(CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 

๒. หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒) พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ทีเ่จ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๓)  
๔. หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๔) พร้อมส าเนา

ทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
๕. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๕) 
 
 
 
 



  ๒ 

๖. หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน (แบบ พ.ก. ๖) 
พร้อมส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของธนาคาร และบันทึกชื่อ ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน และยอดเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองในรูปแบบโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) โปรแกรมทางด้านการจัดการฐานข้อมูล หรือ ไมโครซอฟต์  
เอกซ์เซล (Microsoft Excel) โปรแกรมประเภทตารางค านวณ ในซีดีรอม (CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ 
(USB flash drive) 

๗. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน ๒ ภาพ  
และบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในซีดีรอม (CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 

๘. ข้อบังคับ และบันทึกในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด (Microsoft Word) 
โปรแกรมประมวลผลค า ในซีดีรอม (CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 

๙. บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
๑๐. หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง (กรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง

พรรคการเมือง) แบบ พ.ก. ๒  
๑๑. หลักฐานของสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้

สถานที่เป็นที่ท าการพรรคการเมืองซึง่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

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

 

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



(แบบ พ.ก. ๘/๑) 
 

ค ำขอแจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรค.......................................................................... 
จ านวน..............คน ได้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ชื่อและชื่อย่อพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ชื่อภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ชื่อย่อ……………………... 
 ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ……………..…….…….……………………………...……ชื่อย่อ……….…………….. 
  ๒. ในการยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง ซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน ๒ ภาพ  
และบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในซีดีรอม (CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 

๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑/๑) และบันทึก 
ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟต์ แอคเซส (Microsoft Access) โปรแกรม
ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล หรือ ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) โปรแกรมประเภทตารางค านวณ 
ในซีดีรอม (CD-ROM) หรือ ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 

๒.๓ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒/๑) 
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป 

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

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

               ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค..............................................                                           
                                                                       



 
 

         
 

 

                เล่มที ่……….....………… 
                เลขที ่…….....……………   
  

ใบเสร็จรับเงิน 
 

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

 
 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รับเงิน 

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

(แบบ พ.ก. ๙) 
 

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

 



ประกาศการจัดกจิกรรมระดมทุนของพรรค     
ชื่อกิจกรรม             
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม          
              
กิจกรรม                                
สถานที่จัดกิจกรรม            
วันที่จัดกิจกรรม                                
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม                       บาท (-ตัวอักษร-) 
จ านวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน   บาท (-ตัวอักษร-) 
โดยมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนที่มีมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน   ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ 
หมายเลขบัตร
ประชาชน/

ทะเบียนเลขที ่

เลขที่/เล่มที ่
(พ.ก. ๙) 

วัน เดือน ปี  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

รวม (-ตัวอักษร-)   
 

             

        ลงชื่อ …………………………………………………..           
                      (…………………………………………………) 
                   หัวหน้าพรรค…………………………… 
                       วันที่………………………………………… 

(แบบ พ.ก. ๑๐) 



 
 
 

บันทึกการรับบริจาค 
 เขียนที่ ……………….........................…………………  

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) …………………………………………………………………..………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน………………………...………….........…วนั เดือน ปี เกิด………..........…...……อายุ…….......…ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่…..อาคาร…………………….......ตรอก/ซอย……………………………………
ถนน……………………………ต าบล/แขวง………....…..........................อ าเภอ/เขต……………...............................……
จังหวัด…….………………………………รหัสไปรษณีย์………....................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่   หัวหน้าพรรคการเมือง   กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
  กรรมการสาขาพรรคการเมือง   ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  สมาชิกพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับบริจาคเป็น   เงิน   ทรัพย์สิน   ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ…………………………………………..………………………………………………….......………………....... 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……..…………………………………………………….......………………...... 
เลขประจ าตัวประชาชน……………………...………………………..หรือทะเบียนเลขท่ี……………………………………………. 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร…………………………………………… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที.่.…...… 
อาคาร…………………………………………… ตรอก/ซอย……………………......………………ถนน………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………..……อ าเภอ/เขต…………………......……จังหวัด...…………......……รหัสไปรษณีย์……………
หมายเลขโทรศัพท์…………………......……ดังรายการต่อไปนี้  
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

    
    
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)   

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

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

(แบบ พ.ก. ๑๑) 
 

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

 

หมายเหต:ุ ผูร้ับบริจาคตอ้งจัดส่งบนัทึกการรบับริจาคและเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด ใหแ้กพ่รรคการเมืองภายในสามวนันบัแต่วนัที่ได้รบับริจาค 
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ใบเสร็จรับเงิน 
(เงินบริจาค) 

 เล่มที่……….....… 

 เลขที่……….....… 

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

 พรรคการเมือง……………………………………………………………………………………………………….........…  
ได้รับบริจาคจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……………………………………………………………......…  
เลขประจ าตัวประชาชน…………………………….........……………หรือทะเบียนเลขท่ี………………………………………..... 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร………………………….……….ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที.่.......... 
อาคาร……………….........……….....……ตรอก/ซอย……….....……….........……………ถนน……………….........…..…………  
ต าบล/แขวง……………….........……………อ าเภอ/เขต……………….........……………จังหวัด……………….........…………… 
รหัสไปรษณีย์……………….........……………หมายเลขโทรศัพท์………………................................................……………   
โดยรับเป็น  เงินสด  ต๋ัวเงิน  เช็ค เป็นเงินจ านวน……………….........…..............................…………บาท 
(ตัวอักษร) (……………….........…………………………….........…………………………….........…………………………….........)  
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

 
 
ลงชื่อ……………….........……………หัวหน้าพรรค ลงชื่อ……………….........……………เหรัญญิกพรรค 
 (……………….........……………)  (……………….........……………) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: พรรคการเมืองออกใบเสร็จรบัเงินภายในวันที่ได้รับบริจาค และจัดสง่ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค 

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

 

(แบบ พ.ก. ๑๒) 
 



 

 
 
 
 

ใบรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด 
 เล่มที่……….....… 

 เลขที่……….....… 

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

 พรรคการเมือง……………………………………………………………………………………………………….........…  
ได้รับบริจาคจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล) ……………………………………………………………......…  
เลขประจ าตัวประชาชน…………………………….........……………หรือทะเบียนเลขท่ี………………………………………..... 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร………………………….……….ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที.่.......... 
อาคาร……………….........……….....……ตรอก/ซอย……….....……….........……………ถนน……………….........…..…………  
ต าบล/แขวง……………….........……………อ าเภอ/เขต……………….........……………จังหวัด……………….........…………… 

รหัสไปรษณีย์……………….........……………หมายเลขโทรศัพท์………………................................................……………   
โดยรับเป็น    ทรพัย์สิน (ระบุประเภท) ………........................................................................................……… 
  มูลค่า………....................………บาท (ตัวอักษร) ……….......................................................……… 
   ประโยชน์อื่นใด (ระบุประเภท) …............................................................................................. 
  มูลค่า………....................………บาท (ตัวอักษร) ……….......................................................……… 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น….............................บาท (ตัวอักษร) (….....................................................................................)  
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

 
 
ลงชื่อ…............................................หัวหน้าพรรค ลงชื่อ…............................................เหรัญญิกพรรค 
 (…............................................) (…............................................) 
 
 
 
 

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

 

(แบบ พ.ก. ๑๓) 
 

หมายเหตุ: พรรคการเมืองออกใบรับบริจาคทรัพย์สินฯ ภายในวันท่ีได้รับบรจิาค และจัดส่งใบรับบริจาคทรัพย์สินฯ ให้แกผู่้บริจาคภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับบริจาค 
 



ประกาศพรรค …………………………………………………………. 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา 

ระหว่างวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... ถึงวันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .... 
 

ว/ด/ป  
รับบริจาค 

ชื่อ-สกลุ 
และเลขประจ าตัวประชาชน 

อาชีพ สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/หมายเลขโทรศัพท์ 
รายการที่บริจาค 

เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด 

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

๑. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ......................................................... 
............................................................................................ 

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

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

........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

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

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

๒. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ......................................................... 
............................................................................................ 

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

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

........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

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

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

๓. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ......................................................... 
............................................................................................ 

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

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

........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

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

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

๔. ช่ือ ................................... สกลุ ..................................... 
 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ......................................................... 
............................................................................................ 

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

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

........................................................................... 
โทร. .................................................................. 

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