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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ นี้ใ ห้ใช้บั งคับตั้ ง แต่วัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑๑) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๑) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ”
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป็ น การเลือ กตั้ ง แทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๘ ที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
อาจใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมืองลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญ ชีรายชื่อได้ ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองจัดให้มีการดําเนินการดังกล่าว
โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนให้ผู้ได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใด เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แล้วแต่กรณี”
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มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้จัดสรรเป็น
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชีรายชื่อที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ในการจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แก่ พ รรคการเมื อ งให้ จั ด สรรเป็ น รายปี ใ ห้ แ ก่
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด
โดยได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละศูน ย์จุดห้าของคะแนนเสีย ง
ที่พ รรคการเมืองทุกพรรคได้รับในการเลือกตั้งแบบบัญ ชีร ายชื่อรวมกันหรือได้รับคะแนนเสีย งจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับ
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ
การจัดสรรเงิน ให้แ ก่พ รรคการเมืองที่มีสิท ธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดสรรโดยจัดสรรเงินตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อร้อยละสี่สิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยละสี่สิบของจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่จัดสรร สาขาพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดร้อยละสิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร และจํานวนสมาชิกซึ่งชําระค่าบํารุงรายปีร้อยละสิบของจํานวนเงินทั้งหมด
ที่จัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดแต่จะจัดสรรให้
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นมิได้
ในกรณี ที่ เ ป็ น พรรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ การจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แก่ พ รรคการเมื อ ง
ตามมาตรานี้ จะกระทําได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้ดําเนินการครบถ้วนตามมาตรา ๒๖ และได้ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
มาตรา ๙ ให้ย กเลิก ความในวรรคสอง ของมาตรา ๘๙ แห่ง พระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งโดยการบริจาคหรือให้การสนับสนุน ทางการเงิน ทรัพ ย์สิน
หรือประโยชน์อื่น ใด อัน อาจคํานวณเป็นเงิน ได้ แก่บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลในเขตเลือกตั้ง
ที่ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุนนั้น เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการ
บริจาคหรือการให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้นั้นและให้นําไปรวม
คํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้นั้นในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป”
มาตรา ๑๐ บรรดาข้อบังคั บพรรคการเมืองที่มี อยู่ในวัน ก่อนวัน ที่พ ระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ ให้ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พรรคการเมืองใดไม่อาจดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิก
เพื่อส่งเข้ารับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญ ชีรายชื่อ
ในข้อบังคับพรรคการเมืองของตนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ ให้นําความตามหลักเกณฑ์
และวิธี การเลื อกสมาชิกเพื่อส่งเข้ารับสมัครรับเลื อกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ ง
และแบบสัดส่วนในข้อบังคับพรรคการเมืองของตนที่มีอยู่เดิม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ บรรดาประกาศของคณะกรรมการการเลื อกตั้งเกี่ย วกับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่ออกตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๙๓ บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิก จํานวนห้าร้อ ยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือ กตั้งแบบแบ่ง เขตเลือกตั้งจํานวน
สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน ในการนี้
จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม คําว่า การเลือกตั้งแบบสัดส่วน เป็น การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

