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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๔ และ
มาตรา ๖๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ นี้ เรี ยกว า “พระราชบั ญญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
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(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอื่นใดในทางการเมือง ลงวันที่
๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
(๓) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
(๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการ
อื่นใดในทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“พรรคการเมือง” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง โดยไดรับ
การจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงที่จะ
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่น
อยางตอเนื่อง
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคการเมือง
“ที่อยู” หมายความวา ที่อยูตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน
เงินไดแกพรรคการเมือง เพื่อการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมื อ ง หรื อ ของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรนอกเหนื อ จาก
คาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคการเมือง
“ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” หมายความรวมถึง
(๑) การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ใหเปลา
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(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
(๓) การเขาค้ําประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
(๔) การใหใ ชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการหรือ
คิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
(๕) การให ใ ช บุค ลากรซึ่ง มิไ ดเ ปน ลูก จา งหรือ ผูรั บจ างของพรรคการเมื อง โดยพรรค
การเมือง หรือสมาชิกไมตองชําระคาจางหรือสินจาง หรือตองชําระคาจางหรือสินจางเพียงบางสวน
เวนแตการเปนอาสาสมัครนอกเวลาการทํางานโดยปกติของผูนั้น
(๖) การใหใชบริการโดยไมคิดคาใชบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
(๗) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยใหสวนลดมากกวาที่ใหกบั บุคคลอืน่
โดยปกติทางการคา
(๘) การใหเดินทางหรือใหขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
(๙) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่นใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
(๑๐) การใหบริการวิช าชีพอิสระ เชน แพทย ทัน ตแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศ วกร
กฎหมาย หรือบัญชี โดยไมคิดคาใชจา ย หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
(๑๑) การอื่นซึ่งเปนการกระทําที่ทําใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกไดประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจายซึ่งโดยปกติตองจาย
การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ซึ่งพรรคการเมืองจัดใหแกสมาชิกและ
มิไดเปนไปเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งใหแกสมาชิก มิใหถือวาเปนการใหประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๕ ให ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และให มี อํ า นาจออกประกาศโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ประกาศตามวรรคหนึ่งเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ให ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น นายทะเบี ย นมี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหสํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี หน าที่ ดํา เนิน การเกี่ย วกั บการจดแจง การจั ดตั้ ง
พรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให น ายทะเบี ย นมี อํ า นาจเรี ย กบุ คคลที่ เ กี่ ย วข อ งมาให คํ า ชี้ แ จงหรือ ให ส ง เอกสารมาเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาหรือตรวจสอบได
ใหถือวานายทะเบียนเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
และใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
หมวด ๑
การจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๘ ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมีสั ญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีจํานวนตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปอาจรวมกันดําเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองได
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง ใหผูจัดตั้งพรรคการเมืองจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย
พรรคการเมือง กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
การประชุมตามวรรคสอง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดในประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๙ พรรคการเมืองตองมี ชื่อ ชื่อย อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และขอ บังคั บ
พรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะที่ไมกอใหเกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาระหวางชนในชาติ
ไมเปนภัยตอความมั่น คงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และไมขัดตอกฎหมาย หรือ
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ตองไมซ้ําหรือพอง หรือมีลักษณะ
คลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายของผูจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น หรือของพรรคการเมือง
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ที่ไดจดแจงไวกอ นตามมาตรา ๑๒ หรือของพรรคการเมืองที่ ถูกยุบตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๐ ขอบังคับพรรคการเมืองตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อยอของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมืองซึ่งตองตั้งอยูในราชอาณาจักร
(๔) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อํานาจหนาที่ของสาขาพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรคการเมือง และอํานาจหนาที่
ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๖) การประชุมใหญของพรรคการเมืองและการประชุมใหญของสาขาพรรคการเมือง
(๗) การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก
(๘) สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(๙) ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิก
(๑๐) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง
(๑๑) หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
(๑๒) การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
(๑๓) รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
และการบริจาคแกพรรคการเมือง
(๑๔) การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๕) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอบังคับพรรคการเมืองตองไมมีลักษณะหรือความมุงหมายดังตอไปนี้
(๑) ขั ด หรื อ แย ง ต อ หลั ก การพื้ น ฐานแห ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ขั ด ต อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยอิ ส ระของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญ
(๓) มีข อ กํ า หนดให ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณ โดยมิ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถู ก
ดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ มีโอกาสรูขอกลาวหาและแกขอกลาวหาไดตามสมควร
(๔) มีขอกําหนดใหมีการดําเนินการเพื่อใหสมาชิกที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พนจากสมาชิกภาพของพรรคการเมือง เพราะเหตุที่สมาชิกผูนั้นลงมติหรือไมลงมติในสภาผูแทนราษฎร
หรือในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
(๕) การอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานแหง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การจัดใหมีการประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น เพื่อพิจารณา
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินการทางการเมือง หรือการลงมติในสภาผูแทนราษฎรมิใหถือวาเปนการ
ตองหามตามวรรคสอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประกอบดวย หัวหนาพรรคการเมือง
รองหั ว หน า พรรคการเมือ ง เลขาธิ ก ารพรรคการเมื อง รองเลขาธิก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก
พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่น
ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ตามข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง
ซึ่งตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
มาตรา ๑๒ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมือง ยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต อ นายทะเบี ย น โดยต อ งยื่ น พร อมกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อบั ง คั บพรรคการเมื อ ง บั ญ ชี
แสดงสินทรัพยและหนี้สินของพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการพรรคการเมือง
ซึ่งตองอยูในราชอาณาจักร และสําเนารายงานการประชุมตั้งพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

การยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อยอของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการเมือง
(๔) ชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของผูจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
(๕) ชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มาตรา ๑๓ เมื่อไดรับ การยื่น จดแจง การจัดตั้ง พรรคการเมือ ง ใหน ายทะเบีย นพิจ ารณา
ตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ผูจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
วรรคหนึ่ง และมีจํานวนตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป
(๒) ชื่อ ชื่อยอ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง นโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง
มีลกั ษณะและความมุงหมายที่ไมขัดตอมาตรา ๙
(๓) เอกสารการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองมีรายการครบถวนและถูกตองตามมาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๒
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็น วาการยื่น จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกตอง
และครบถวน ใหน ายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง และแจงเปนหนังสือใหผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวามีรายการใดไมเปนไปตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง สั่ง ไม รับ จดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมื อ ง และ
แจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนไดรับการยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ผูยื่น จดแจงการจัดตั้ งพรรคการเมืองซึ่ งไมเ ห็น ดว ยกับคํา สั่งไม รับจดแจงการจัดตั้ งพรรค
การเมืองของนายทะเบียน อาจยื่น คํารองคัดคานคําสั่งตามวรรคสามตอศาลรัฐ ธรรมนูญไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสารจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๑๓ (๓) มีรายการไมครบถวน หรือมีขอความไมชัดเจนหรือบกพรองใหน ายทะเบียน
แจงเปนหนังสือใหผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียน
ไดรับการยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อใหดําเนินการแกไขภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน
เมื่อผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองไดแกไขเอกสารการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ใหถูกตองและครบถวนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจงเปน หนังสือ ใหผูยื่น จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรับเอกสารดังกลาว
ถา ผูยื่ น จดแจง การจั ดตั้ งพรรคการเมื องไม ดํ าเนิน การแกไ ขเอกสารการจดแจ งการจัด ตั้ ง
พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หรือดําเนินการแกไขแลวแตยังไมถูกตอง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และใหนายทะเบียนแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สั่งไมรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ตามที่ ปรากฏในเอกสารการจดแจ งการจัดตั้ง พรรคการเมือง ซ้ําหรือพอ งหรือ มีลักษณะคล ายคลึ ง
กับ ชื่ อ ชื่ อ ย อ หรื อ ภาพเครื่ อ งหมายของพรรคการเมื อ งซึ่ ง ผู จ ดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งอื่ น
ไดยื่นจดแจงไวในวันและเวลาเดียวกัน ใหนายทะเบียนดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจ ง เป น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู ยื่ น จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยเพื่ อ
ใหทําความตกลงกันวาผูจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดจะเปนผูมีสิทธิใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น เมื่อไดตกลงกันเปนประการใดแลว และไมเปนการซ้ําหรือพองหรือ
มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหน ายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่ไดตกลงกัน การตกลงกันดังกลาวใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน
(๒) ในกรณีที่ผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของยืน ยันไมยอมตกลงกัน หรือ
เมื่อพนกําหนดเวลาตาม (๑) แลว ยังตกลงกันไมได ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผย
เพื่อ ใหไ ดผูมีสิท ธิใ ชชื่อ ชื่อ ยอ หรือ ภาพเครื่อ งหมายของพรรคการเมืองนั้น และใหนายทะเบียน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับการจดแจงจากผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามผลของการจับสลากนั้น
ใหนายทะเบียนแจงผลการดําเนินการตาม (๒) เปนหนังสือไปยังผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองที่เกี่ยวของทุกฝายภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลตาม (๒)
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง และ
ใหประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อ ชื่อยอ และภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองชื่อหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนา
พรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
ใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลวเปนนิติบุคคล
หมวด ๒
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ใ นการดําเนิน กิจการ
ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และมติ ของที่ ประชุม ใหญข องพรรคการเมือ ง ด วยความรอบคอบ ระมัด ระวัง และซื่อ สัต ยสุ จริ ต
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เพื่อการนี้ หัวหนาพรรคการเมืองจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน
ทําการแทนก็ได
กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และในการดํ าเนิน การตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือ ง
ตามขอบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมตองรับผิดตามวรรคสาม หากพิสูจนไดวาตนมิไดรวม
กระทําการนั้น และไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏในรายงาน
การประชุม หรือไดทําเปน หนังสือยื่นตอประธานที่ประชุม ภายในเจ็ดวัน นับแตสิ้น สุดการประชุม
ในกรณีที่ไมปรากฏในรายงานการประชุม
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๙ ผูซึ่งจะเปน สมาชิก ตองเปน บุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติแ ละ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบ
ตามที่นายทะเบียนกําหนดตอพรรคการเมืองที่ผูนั้นประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก และใหคํารับรอง
วาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน ตามสถานที่ที่พรรคการเมืองกําหนด
และใหพรรคการเมืองสงสําเนาใบสมัครและเอกสารประกอบดังกลาวใหนายทะเบียน
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอางวาผูใดสมัครเปนสมาชิกโดยผูนั้นไมรูเห็นหรือไมสมัครใจ
ผูที่ถู กแอบอา งหรือ ผูที่ ไดรั บมอบหมายจากผู ถูก แอบอา ง อาจแจ งต อนายทะเบีย นเพื่อ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อของผูนั้นออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยใหถือวาผูนั้น
ไมเคยเปนสมาชิกของพรรคการเมืองดังกลาวมาตั้งแตตน
หัว หนา พรรคการเมือ งตอ งจั ดทํ า ทะเบีย นสมาชิ กให ตรงตามความเป น จริง เก็บ รั กษาไว
ณ ที่ตั้ งสํา นัก งานใหญข องพรรคการเมือ ง และพรอมที่จ ะให น ายทะเบี ยนหรือ ผูซึ่ งนายทะเบีย น
มอบหมายตรวจสอบได
ใหหัว หนาพรรคการเมืองแจงจํา นวนสมาชิ กที่เพิ่ ม ขึ้น หรือลดลงพรอมดวยรายชื่อ อาชี พ
และที่อยูของสมาชิกดังกลาว ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด ใหนายทะเบียนทราบภายในวันที่เจ็ด
ของทุกสามเดือน และใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป
ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคสี่ใ หนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทะเบียนสมาชิกใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
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ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของทุกพรรค
การเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส และใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนดังกลาวเปนทะเบียนที่ถูกตอง
และแทจริงตามกฎหมาย เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนอยางอื่น
มาตรา ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
อยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองที่ผูนั้นเปนสมาชิกสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
(๗) กระทําการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย มติของพรรคการเมืองตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้น สุดลงนับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดั งกล าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู นั้น อาจเขาเป นสมาชิ ก
ของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพ
ของพรรคการเมืองนั้นตอไปก็ได
การอุ ทธรณตามวรรคสามใหเป น ไปตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยวิ ธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสามไปยังประธาน
สภาผูแทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ
การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๕) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พรรคการเมืองยุบไป ใหสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น
มาตรา ๒๑ หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
เขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อประโยชนของพรรคการเมือง
หามมิใหผูไมมีสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
หรือรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หามมิใหสมาชิกที่เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
หรือตําแหนงอื่นใดของพรรคการเมือง
มาตรา ๒๒ หามมิใหพรรคการเมืองหรือผูใดให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อจูงใจใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
มาตรา ๒๓ หามมิใ หผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได จากพรรคการเมืองหรือจากผูใด เพื่อยอมสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง
มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดใชชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมาย หรือถอยคําในประการที่นาจะทําให
ประชาชนเขาใจวาเปนพรรคการเมือง หรือใชชื่อที่มีอักษรไทยประกอบวา “พรรคการเมือง” หรืออักษร
ตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา “พรรคการเมือง” ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสาร
อยางอื่น หรือในขอมูลทางการสื่อสารใด ๆ โดยมิไดเปนพรรคการเมือง
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มาตรา ๒๖ ภายในหนึ่งปนับ แตวัน ที่น ายทะเบียนรั บจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองนั้น ตองดําเนิน การรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไม นอยกวาหาพัน คน ซึ่งอยางนอ ย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
มาตรา ๒๗ เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๒๖ แลว ใหมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในการประชุมใหญพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การทบทวนนโยบายพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไว
(๒) การทบทวนขอบังคับพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไว
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง
(๔) การเลื อกตั้งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) เรื่องอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
การลงมติในที่ประชุมใหญตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
มาตรา ๒๘ พรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิ การพรรคการเมื อง เหรั ญญิ กพรรคการเมื อง นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคการเมื อง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งของพรรคการเมื อง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
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(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
มาตรา ๒๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน
การไดมาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับ พรรคการเมือง ซึ่ง ตองคํานึง ถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีต ามสาขาในแตละภาค
และสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
การลงมติใ นที่ประชุม ใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง (๓) และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผูเขาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญ จะกระทํามิได
มาตรา ๓๐ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๑ เมื่อปรากฏว าหัวหนาพรรคการเมือ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ ง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดใหพรรคการเมืองกระทําการใด ๆ ฝาฝนนโยบายพรรคการเมือง
หรือขอบังคับพรรคการเมือง ใหน ายทะเบียนมีอํานาจเตือ นเปนหนังสือ ใหหัวหนาพรรคการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือจัดการแกไข
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การกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ในกรณีที่นายทะเบียนเตือนเปนหนังสือแกบุคคล
ที่ไมใชหัวหนาพรรคการเมือง ตองสงสําเนาหนังสือเตือนนั้นใหหัวหนาพรรคการเมืองทราบโดยเร็ว
ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า เตื อ นของนายทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง ให น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือจัดการแกไข
การกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคน
ออกจากตําแหนงได
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้ ง คณะหรื อ บางคน ออกจากตํ า แหน ง ผู นั้ น ไม มี สิ ท ธิ เ ป น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งอี ก
เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
มาตรา ๓๒ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือ
ไมนอยกวาหนึ่งหมื่น คน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนา
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ออกจากตําแหนงไดในกรณีนี้ ใหจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรคการเมือง
มติใ หถอดถอนตามวรรคหนึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูที่เขา
ประชุมใหญวิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญดําเนินการเลือกบุคคล
เพื่อดํารงตําแหนงนั้น และใหนําความในมาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการรองขอถอดถอน
ประธานสาขาพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ดวยโดยอนุโลมโดยใหใ ชสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู และใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญ
สาขาพรรคการเมืองนั้นเพื่อมีมติถอดถอน
การดําเนินการตามมาตรานี้ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง แตในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ ด
เป น นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี หรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร การถอดถอนผู นั้ น ตามมาตรานี้
จะกระทํามิได
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มาตรา ๓๓ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
เห็น วามติหรือข อบังคับ ในเรื่อ งใดของพรรคการเมื องที่ตนเปน สมาชิกอยู นั้น จะขั ดตอ สถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ใหถือวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะและความมุงหมายตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
(๓) (๔) หรื อ (๕) ขัดหรื อ แยงตอ หลักการพื้น ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองดังกลาวขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ใหม ติหรือขอบังคับ
ดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกไป
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหหัวหนาพรรคการเมือง
มีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับ แตวัน ที่จัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองนั้น
หนั ง สื อ แจ ง การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามแบบที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด
และอยางนอยจะตองมีรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองนั้น
เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแลว ใหออกหนังสือรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย ประธานสาขาพรรคการเมือง
รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง
และกรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมือง ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองจากสมาชิก
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ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมืองซึ่งตองไมเกิน
คราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย นโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง
มาตรา ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมืองและในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค
การเมืองอยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคการเมืองซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ หค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง และการลงมติเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปนไปโดยเปดเผย
เว น แต ค ณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งหรื อ สมาชิก สาขาพรรคการเมื อ งไม น อยกวา ห าสิ บ คน
รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
กิจการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง วิธีการเสนอเรื่องใหที่ประชุม
ใหญสาขาพรรคการเมืองพิจารณา และวิธีการดําเนินการประชุม ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
พรรคการเมือง
มาตรา ๓๘ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมการคัดเลื อกผู สมั ครรั บเลื อกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบตามมาตรา ๓๗
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื องที่ ใ ห ส งผู ใ ดเป น ผู ส มั ครรั บเลื อกตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๙ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๓๘ ที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
อาจใชวิธีการใหผูเขารวมประชุมใหญพรรคการเมือง ลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง หรื อ แบบสั ด ส ว นได ในกรณี เ ช น นี้
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
จัดใหมีการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูเขารวมประชุมใหญตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตละคน
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับ
คัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน
ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี
เมื่อที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีมติตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อ
การพิจารณา และการคัดเลือกผูสมควรเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแตการเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมีการลงมติตามวรรคหนึ่ง
จะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคกอน
การลงคะแนนตามมาตรานี้จะใหลงคะแนนทางไปรษณียตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมืองก็ได
มาตรา ๔๐ การไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ ของพรรคการเมือง
ไมมีผลกระทบตอการสมัครและการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกซึ่งพรรคการเมืองนั้น
สงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๔๑ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองหรือ
รายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจงไวในแบบ
ตามมาตรา ๓๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหพิจารณาแกไขรายละเอียดดังกลาว
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การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให น ายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง ให หั ว หน า พรรคการเมื อ งแจ ง การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
การแกไขรายการที่ไดประกาศไวตามมาตรา ๑๖ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่น ายทะเบียนกําหนด และแจงให
นายทะเบียนทราบภายในเดือ นมี น าคมของทุกป เพื่อประกาศให สาธารณชนทราบ เวน แตพรรค
การเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมือ งใดยังไมไดรายงาน
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนด
ระยะเวลาแลว ยัง มิไ ดร ายงานโดยไมมี เหตุผ ลอั น สมควร ใหน ายทะเบี ยนโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๔๓ หามมิใหพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงใน
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง ชวยเหลือหรือสนับสนุน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกตั้งหรือไดรับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
หมวด ๓
การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
การเงินของพรรคการเมือง
มาตร ๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรค
การเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๔๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๕ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค
การเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
มาตรา ๔๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๖๒
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
มาตรา ๔๖ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอื่นที่มี กับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรคการเมือง
ไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
มาตรา ๔๗ ใหหัวหนาพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองแลวตอที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิก
ทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสิบหาวัน
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนา
บัญชีตามมาตรา ๔๕
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลว ใหน ายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละหาคน
ประกอบดวย ผูแ ทนสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน ผูแ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ ทนกรมสรรพากร
ผูแ ทนสํานัก งานปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และเจาหนาที่ของสํา นักงานคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง เพื่อทําหน าที่ตรวจสอบงบการเงิน ตามวรรคสองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
เพื่อพิจารณาและประกาศใหสาธารณชนทราบ
คณะบุ คคลที่ ได รับ การแตง ตั้ง ตามวรรคสาม ให ได รับ คา ตอบแทนตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๘ รายไดและทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๙ ใหหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะพรอมสําเนาหลักฐาน
ที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนงวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ
หรือถูกยุบ หรือวันที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เขารับตําแหนง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือถูกยุบ
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
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มาตรา ๕๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับบัญชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบตามมาตรา ๔๙ แลว ถานายทะเบียนมีเหตุอันควรสงสัยวาผูยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิ น ผูใ ด ไม ปฏิ บัติ ต ามพระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ นี้ พระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองควบคุม ไมใ หพรรคการเมือ งและ
ผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง ใชจายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ ด รูเห็น หรือทราบวามีการ
กระทําตามวรรคหนึ่ง ตองยับยั้งเพื่อมิใหมีการกระทําดังกลาว
ความในมาตรานี้ ใ ห นํ าไปใช บัง คับ กั บประธานสาขาพรรคการเมื องและกรรมการสาขา
พรรคการเมืองดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหจัดสรรเปนจํานวนรวม
โดยพิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคการเมื อ งเสนอไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ แต ล ะบั ญ ชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเปนรายบุคคล
คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง
หามมิใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งตาม (๑) และ (๒) เกิ น กว า จํ า นวนที่ กํ า หนดไว ใ น
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา
สวนที่ ๒
รายไดของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๓ พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรคการเมือง
(๗) รายไดอื่น
การหารายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปน ไปตามที่นายทะเบียน โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ การหารายไดจากการจัด กิจกรรมหาทุน ของพรรคการเมืองตองกระทําโดย
เปดเผยและแสดงวัตถุประสงควาเปน การหาทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน และเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรมดังกลาวจากผูสนับสนุนรายใด
ที่มีจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ใหถือเปนรายไดจากการบริจาค
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินกิจกรรมหาทุนในแตละครั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานรายได
ที่หาไดและกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมดังกลาว
การรายงานตามวรรคสองใหระบุชื่อบุคคลผูสนับสนุนทางการเงินเปนจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป แกกิจกรรมหาทุนนั้นดวย
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สวนที่ ๓
การบริจาคแกพรรคการเมือง
มาตรา ๕๕ บทบัญ ญัติใ นสวนนี้ใ ห ใ ชบัง คับกั บการบริจ าคของหัว หนา พรรคการเมือ ง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกใหแ กพรรคการเมือ ง
หรือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
มาตรา ๕๖ ภายใต บัง คั บมาตรา ๕๔ วรรคสาม การบริ จ าคแกพ รรคการเมือ งตั้ง แต
หนึ่งพันบาทขึ้นไป ใหกระทําโดยเปดเผยชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได
หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่เปนการบริจาคโดย
ไมปรากฏชื่อผูบริจาคตามวรรคหนึ่ง หรือที่บริจาคใหตนเปนสวนตัว
มาตรา ๕๗ ภายใต บัง คั บมาตรา ๕๔ วรรคสาม การบริ จ าคแกพ รรคการเมือ งตั้ง แต
หาพันบาทขึ้น ไป ตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชนตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
การบริจาคแกพรรคการเมืองตั้งแตสองหมื่นบาทขึ้นไป จะตองบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปน
ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คขีดครอม
มาตรา ๕๘ การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดา
ประจําป ใหกระทําไดโดยผูเสียภาษีแตละคนอาจระบุชื่อพรรคการเมืองที่ประสงคจะบริจาคภาษีใหได
หนึ่ ง พรรคการเมื อ งป ล ะหนึ่ ง ร อ ยบาท ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดโดยอธิ บ ดี
กรมสรรพากร
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งมิใหนําไปหักเปนคาลดหยอนตามมาตรา ๖๑
ใหกรมสรรพากรจัดทํารายชื่อพรรคการเมืองที่ไดรับบริจาคตามวรรคหนึ่งพรอมจํานวนเงินที่
ไดจากการแสดงเจตนาบริจาคทั้งหมด สงใหนายทะเบียน และโอนเงินดังกลาวใหกองทุนเพื่อโอนตอ
ใหพรรคการเมืองที่ไดรับบริจาคตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสรรพากรจะไดตกลงกัน
มาตรา ๕๙ หามมิใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคใหแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เกินกวาสิบลานบาทตอป
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ในกรณีที่นิติบุคคลใดบริจาคใหแกพรรคการเมืองตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป จะตองไดรับอนุมัติ
หรือสัตยาบันโดยมติที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลนั้นหรือสมาชิกของนิติบุคคลนั้น
หา มมิใ ห หั วหน าพรรคการเมื อ ง กรรมการบริห ารพรรคการเมื อ ง หรื อกรรมการสาขา
พรรคการเมืองผูใด รับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๐ เมื่อมีการบริจาคแกพรรคการเมือง ใหพรรคการเมืองออกหลักฐานการรับบริจาค
ใหแกผูบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อมีการบริจาคแกพรรคการเมือง ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ซึ่งเปนผูที่รับบริจาค ตองจัดทําบันทึกการรับบริจาคไวเปนหลักฐาน
และจัดสงบันทึกการรับบริจาคของพรรคการเมืองพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได รวมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกพรรคการเมือง เพื่อนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับ
จากการบริจาคของพรรคการเมืองไวกอนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจาก
การบริจาคแลว ใหลงรายการการรับบริจาคในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมือง
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และใหจัดสงใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่มีการบริจาคใหแ กพรรคการเมือง ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทําประกาศบัญชี
รายชื่อผูบริจาค และจํานวนเงิน รายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดที่
ไดรับบริจาคในแตละสัปดาห ใหถูกตองตรงตามความเปนจริงใหแลวเสร็จภายในวันทําการวันแรกของ
สัปดาหถัดมา แลวปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการเมืองเปน เวลา
ไมนอยกวาสิบหาวัน และจัดสงประกาศดังกลาวใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศ
มาตรา ๖๑ ผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอน
ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได โดยใหลดหยอนไดในกรณีบุคคลธรรมดาไมเกินปละหาพันบาท
และในกรณีนิติบุคคลไมเกินปละสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
มาตรา ๖๒ ภายใตบงั คับมาตรา ๕๔ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ ง ให หั ว หน า พรรคการเมื อ งจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
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(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน
เงินได ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทางการคา ในทองที่นั้น
หรือคาของสิทธินั้นกอนจึงบัน ทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
มาตรา ๖๓ ในกรณีการบริจาคเปนเงินสด ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นําไปฝากไวใ นบัญชีธนาคารพาณิช ย ตามมาตรา ๖๔ ภายในเจ็ดวัน นับ แตวัน ที่ไดรับการบริจาค
แลวออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค
ในกรณี การบริ จาคเงิ น เปน ตั๋ วแลกเงิน หรื อ เช็ ค ขีด คร อ ม ให หัว หน า พรรคการเมื อ งและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําสงเขาบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอมดังกลาว
ไมถูกปฏิเสธการจายเงิน ใหพรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายใน
วันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
มาตรา ๖๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคาร
พาณิช ยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใ นนามของพรรคการเมืองนั้น และใหหัวหนาพรรคการเมือ งแจง
หมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
มาตรา ๖๕ หามมิใ หพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มาตรา ๖๖ หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผูใด
เพื่ อ กระทํ า การหรื อ สนั บ สนุ น การกระทํ า อั น เป น การบ อ นทํ า ลายความมั่ น คงของราชอาณาจั ก ร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๖๗ ห า มมิ ใ ห ส มาชิ ก ซึ่ ง มิ ไ ด ดํ า รงตํ า แหน ง ใดในพรรคการเมื อ ง รั บ บริ จ าค
หรือขอรับบริจาคจากผูซึ่งมิไดเปนสมาชิก เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๘ หามมิใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่นใชสถานะหรือ
ตํา แหน ง หน า ที่ เ รี่ ย ไรหรือ ชั ก ชวนให มี ก ารบริ จ าคให พ รรคการเมื อ งหรือ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยตนเอง
การเข า ร ว มกิ จ กรรมหาทุ น ของพรรคการเมื อ งโดยมิ ไ ด มี ก ารกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง
กอนกิจกรรมดังกลาวเริ่มขึ้น มิใหถือวาเปนการตองหามตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๙ หามมิใหพรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองจาก
(๑) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา
อยูในหรือนอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุน หรือเปน
ผูถือหุน เกิ น กวารอ ยละหาสิบ ในกรณีที่เปน บริ ษัทมหาชนจํากัดที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย
แหงประเทศไทย การพิจารณาตามอนุมาตรานี้ ใหพิจารณาในวันกอนวันที่บริจาคโดยใหถือทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันกอนวันที่บริจาค
(๔) องคการหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือซึ่งมีผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคล
ผูไมมีสัญชาติไทย
(๕) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับบริจาค เพื่อดําเนิน กิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๗๐ หามมิใหบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๖๙ บริจาคแกพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผูใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง
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มาตรา ๗๑ หามมิใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ นิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนด
ในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริจาคแกพรรคการเมือง
กิ จ การที่ รั ฐ ถื อ หุ น ใหญ ต ามมาตรานี้ ใ ห ห มายถึ ง กิ จ การที่ รั ฐ เป น หุ น ส ว นหรื อ ถื อ หุ น อยู
เปนจํานวนมากที่สุดในบรรดาผูเปนหุนสวนหรือถือหุนแตละคนทุกคน และจํานวนหุนสวนหรือหุนมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของหุนสวนหรือหุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการ
และวิ ธีการควบคุม การไดรั บการบริ จาคของพรรคการเมือ งให เปน ไปโดยเปดเผยและใหมีอํ านาจ
ตรวจสอบความถูกตองของการบริจาคแกพรรคการเมือง รวมทั้งใหมีอํานาจออกคําสั่งตามที่เห็นสมควร
เพื่อใหพรรคการเมืองปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง
ใหพรรคการเมืองมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สวนที่ ๔
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
มาตรา ๗๓ ใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยกองทุน ประกอบดวยเงินและ
ทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย
(๒) เงินที่ไดรับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๕๘
(๓) เงินสนับสนุนสมทบจากรัฐตามมาตรา ๗๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๕) เงิ น ค า ปรั บ ที่ไ ด รับ จากการลงโทษทางปกครองหรื อ ทางอาญาต อผู ก ระทํ าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๙๖
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
(๙) เงินดอกผลของกองทุน
(๑๐) เงินรายรับอื่น
การสงเงินคาปรับตาม (๕) หรือเงินหรือทรัพยสินตาม (๖) เขากองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เงินตาม (๒) และ (๓) ใหจัดสรรใหพรรคการเมืองที่ผูเสียภาษีเงินไดแสดงเจตนาบริจาคให
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุน
แกพรรคการเมือง ควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน และพัฒนาพรรคการเมือง
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่แ ทน โดยคณะกรรมการดังกลาวใหประกอบดว ย
นายทะเบียนเปนประธานกรรมการ กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหนึ่งคน
ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง หนึ่ ง คน ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณหนึ่ ง คน ผู แ ทนของพรรคการเมื อ ง
ในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
ผูแทนพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนพรรคการเมืองที่มิไดมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
ผูแทนของพรรคการเมืองตามวรรคสอง จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได
วาระการดํารงตําแหนง เบี้ยประชุม การพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งเปน ผูแ ทนของ
พรรคการเมือง และผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปน ไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่ไมมี กรรมการครบองคประกอบคณะกรรมการตามวรรคสองใหค ณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
มาตรา ๗๕ ในการจั ด สรรเงิ น สนับ สนุ น แก พรรคการเมื อ งให จั ดสรรเป น รายป ใ ห แ ก
พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
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ครั้งหลังสุด โดยไดรับ คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนไมนอยกวารอยละศูน ยจุดหาของ
คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคไดรับในการเลือกตั้งแบบสัดสวนรวมกัน หรือไดรับคะแนนเสียง
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งไมนอยกวารอยละศูนยจุดหาของคะแนนเสียงที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกคนไดรับในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ
การจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมืองที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดสรรโดยจัดสรรเงินตามจํานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน รอยละสี่สิบ
ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง รอยละสี่สิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร สาขาพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รอยละสิบของจํานวนเงิน ทั้งหมดที่จัดสรรและจํานวนสมาชิกซึ่งชําระคาบํารุงรายป รอยละสิบของ
จํานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนด แตจ ะจั ดสรรใหพ รรคการเมืองใดพรรคการเมื องหนึ่ง เกิ น กว ากึ่ งหนึ่งของวงเงิน ทั้ง หมด
ที่จัดสรรในปนั้นมิได
ในกรณีที่เปน พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น ใหม การจัดสรรเงิน สนับสนุน แกพรรคการเมือ ง
ตามมาตรานี้ จะกระทําไดตอเมื่อพรรคการเมืองนั้นไดดําเนินการครบถวนตามมาตรา ๒๖ และไดสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๗๖ ให รั ฐ จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น สมทบแก พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ บริ จ าคตาม
มาตรา ๕๘ รอยละหาของจํานวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ไดรับจากการแสดงเจตนารวมกัน
การใหเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่งใหแกทุกพรรคการเมือง เมื่อรวมกันแลวจะเกิน กึ่งหนึ่ง
ของวงเงินที่กองทุนจัดสรรใหแ กพรรคการเมืองในปนั้น มิได ในกรณีเชน นี้ใ หลดการจัดสรรใหแ ก
พรรคการเมืองเปนสัดสวนกัน
มาตรา ๗๗ ใหพรรคการเมืองที่ไดรับ เงิน สนับสนุ น ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖
จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินตามมาตรา ๘๗ ของพรรคการเมืองในแตละป ยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินที่ไดยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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มาตรา ๗๘ ใหลดหรือเลิกการจัดสรรเงิน สนับสนุนตามมาตรา ๗๕ แกพรรคการเมือง
ตามสัดสวนและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดตอกัน ใหลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณไดตามมาตรา ๗๕
ลงกึ่งหนึ่ง
(๒) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปสามครั้งติดตอกัน ใหลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คํานวณไดตามมาตรา ๗๕
ลงสามในสี่
(๓) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไมไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปสี่ครั้งติดตอกัน ใหเลิกใหเงินสนับสนุนตามมาตรา ๗๕ แกพรรคการเมืองนั้น
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา “ไมไดรับเลือกตั้ง” ใหหมายความรวมถึงการที่พรรคการเมือง
ไมไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่วาง ใหไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามมาตรานี้
มาตรา ๗๙ ใหนายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
แตละพรรคการเมือง เพื่อใหแถลงผลงานของพรรคการเมืองปหนึ่งไมนอยกวาสองครั้ง โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ให สถานี วิ ทยุ กระจายเสีย งและสถานี วิท ยุโ ทรทั ศ น ข องรัฐ จัด สรรเวลาออกอากาศตามที่
นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือสมาชิกไดซื้อ
เวลาในการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน หรือไดซื้อเนื้อที่โฆษณาใน
หนังสือพิมพ หรือโฆษณาโดยวิธีอื่น ใหนําคาใชจายดังกลาวไปรวมคํานวณเปนคาใชจายของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งครั้งถัดไปดวย
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุน
ในเรื่องตอไปนี้
(๑) คาไปรษณียากร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๒) คาโทรศัพท หรือคาโทรคมนาคมอื่น
(๓) การจัดพิมพเอกสารเผยแพรของพรรคการเมือง
(๔) คาเชาสํานักงานพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง
(๕) คาสาธารณูปโภค
(๖) คาเชาสถานที่จัดประชุมใหญพรรคการเมือง หรือจัดประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
(๗) การอื่นเพื่อใหพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
การสนับสนุนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และจํานวนคาใชจาย
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด โดยใหคํานึงถึงคาใชจายที่เปนจริงของพรรคการเมืองและ
สาขาของพรรคการเมืองประกอบดวย
มาตรา ๘๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นส ว นนี้ และส ว นที่ ๕ การใช จ า ยของพรรคการเมื อ ง และจะต อ งจั ด ทํ า รายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๓ ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งใดได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ไปแล ว และปรากฏว า
พรรคการเมืองนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
และให น ายทะเบี ย นนํ า เงิ น ที่ เ รี ย กคืน ส ง เข า กองทุ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๘๔ ในกรณี ที่ พรรคการเมื องใดได รั บเงิ นสนั บสนุ นไปแล ว ถ าต อมาปรากฏต อ
นายทะเบียนวาพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗
ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และใหนายทะเบียนนําเงินที่เรียกคืน
สงเขากองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๘๕ พรรคการเมื อ งใดได รับ เงิ น สนั บ สนุ น ไปแล ว ภายหลั ง ปรากฏว ามี เ หตุ ที่
พรรคการเมืองนั้นสิ้น สภาพความเปน พรรคการเมือง ตองเลิก หรือยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔
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การสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง ใหพรรคการเมืองนั้นคืนเงินสนับสนุนแกกองทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๘๖ พรรคการเมืองใดไมคืนเงินสนับสนุนแกกองทุนตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔
และมาตรา ๘๕ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นรวมรับผิดชอบชดใช
เงินคืนแกกองทุนอยางลูกหนี้รวม
สวนที่ ๕
การใชจายของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๗ พรรคการเมืองตองใชจายเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามแผนการใชจายเงิน ดังนี้
(๑) คาตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๒) คาใชจายในการบริหารพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๒
(๔) คาใชจายในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) คาใชจายในการใหความรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(๖) คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
การรายงานการใชจายเงิน และการลงรายละเอียดของรายการคาใชจาย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๘๘ หามมิใหพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองใชจายเงิน หรือ
จําหนายทรัพยสินของพรรคการเมือง ซึ่งมิไดเปนไปตามมาตรา ๘๗
มาตรา ๘๙ หามมิใหพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได แกบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เวนแตเปนการใหตามปกติประเพณี
ทั้งนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ผูใด ฝาฝนความในวรรคหนึ่ง โดยการบริจาคหรือใหการสนับสนุนทางการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได แกบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลในเขต
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เลื อ กตั้ ง หรื อ กลุ ม จั ง หวั ด ที่ ผู บ ริ จ าคหรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น นั้ น เป น ผู ส มั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหถือวาการบริจาคหรือการใหการสนับสนุนดังกลาวเปนการใชจายในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผูนั้น และใหนําไปรวมคํานวณเปนคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งของผูนั้นในการ
สมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป
พรรคการเมืองใดฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๕๒ โดยใหนําไปรวมคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป
มาตรา ๙๐ หามมิใหบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ขอรับบริจาค หรือขอรับการสนับสนุน
ทางการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดจากพรรคการเมือง ผูดํารง
ตําแหน งในพรรคการเมือ ง หรื อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือ ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง
หมวด ๔
การสิ้นสภาพ การเลิกและการยุบพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
การสิ้นสภาพพรรคการเมือง
มาตรา ๙๑ พรรคการเมื อ งย อ มสิ้ น สภาพความเป น พรรคการเมื อ งด ว ยเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ไมสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๖ ได ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง
ติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถงึ หาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย
เมื่ อ ปรากฏต อนายทะเบี ย นหรื อ เมื่ อ มี ผู ยื่ น คํ า ร องต อ นายทะเบี ย นว า มี เ หตุ ต ามมาตรานี้
ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง
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ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาพรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพตามวรรคสอง เห็นวาการประกาศ
ของนายทะเบียนไมเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งเลิกการประกาศได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
มิใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การเลิกพรรคการเมือง
มาตร ๙๒ พรรคการเมืองยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มี เ หตุ ต อ งเลิ ก ตามข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง เว น แต เ ป น กรณี ที่ มี ส มาชิ ก เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง
(๒) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด ๕ การควบรวมพรรคการเมือง
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็น วามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองจริงใหน ายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลิกพรรคการเมืองนั้น
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเลิกพรรคการเมืองใดตามวรรคสองแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
เลิกพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๓
การยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๙๓ ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งใดมี เ หตุ ต อ งเลิ ก ตามข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งแต
พรรคการเมื องนั้น ยั งมี สมาชิ ก เป น สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรอยู หรื อในกรณี ที่ พรรคการเมื องใด
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น
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เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการล ม ลา งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริย ทรงเป น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจโดยวิธีการดังกลาว
(๒) กระทําการอัน เปน การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอัน อาจเปนภัยตอความมั่น คงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๑๐๔
มาตรา ๙๕ เมื่ อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่ อนายทะเบียนได รับแจงจากคณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมื องและไดต รวจสอบแลว เห็น ว าพรรคการเมือ งใดกระทํ าการตามมาตรา ๙๔
ใหน ายทะเบียนโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงตออัย การสูงสุด พรอมดว ย
หลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหน ายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง
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โดยมี ผู แ ทนจากนายทะเบี ย นและผู แ ทนจากสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ดํ า เนิ น การรวบรวม
พยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางาน
ดัง กล า วไมอ าจหาข อ ยุติ เกี่ ย วกั บการดํ าเนิ น การยื่ น คํ า รอ งได ภายในสามสิ บ วัน นับ แตวั น ที่ แ ตง ตั้ ง
คณะทํางาน ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระทําการตาม
มาตรา ๙๔ ใหน ายทะเบียนโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอื่นใดในทํานองเดียวกัน
มาตรา ๙๖ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้น สภาพ เลิก หรือยุบ ตามบทบัญญัติใ นหมวดนี้
เวนแตกรณีตามมาตรา ๙๒ (๒) ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ และ
ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน ชําระบัญชีใ ห เสร็จสิ้น ภายในหกเดือ นนับ แตวัน ที่ไดรับ แจงจาก
นายทะเบียน ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีไมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว ใหขอ
ขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน
ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงตองปฏิบัติ
หนาที่อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมือง
ที่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ มิได
ในการชําระบัญชี เมื่อไดหักหนี้สินและคาใชจายแลว ยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหโอน
ใหแกองคการสาธารณกุศลตามที่ระบุไวในขอบังคับพรรคการเมือง ถาในขอบังคับพรรคการเมืองไมได
ระบุไว ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของกองทุน
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ ๓ ลัก ษณะ ๒๒ หมวด ๕
วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใชบังคับกับการ
ชําระบัญชีของพรรคการเมืองโดยอนุโลม
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มาตรา ๙๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนด
หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
หมวด ๕
การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๙๙ ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได
มาตรา ๑๐๐ การควบรวมพรรคการเมืองอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม
หรืออาจเปนการรวมเขาเปนพรรคเดียวกับพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม
ใหพรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว ใหหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรคการเมืองละสิบคน ประชุมรวมกัน เพื่อกระทําการ
เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายพรรคการเมือง
(๒) กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสองแลว ใหดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสมาชิก
ของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกัน เพื่อประชุม ตั้ง พรรคการเมือ งตามมาตรา ๘ การเรีย กประชุม
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ตั้งพรรคการเมืองตองแจงใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
และใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติวาดวยการจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๑๐๒ เมื่อนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐๑ แล ว
ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง เพื่อมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเดิม ที่รวมเขากัน
เปน อัน เลิกไป โดยใหสมาชิกพรรคการเมืองเดิม เปนสมาชิกพรรคการเมือ งใหมที่จัดตั้งขึ้น และให
บรรดาทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม โอนไปเปนของพรรคการเมืองใหม
ตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
การเลิกและการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเปน การรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือ
หลายพรรคการเมือ งเขาเปน พรรคการเมืองเดียวกั น กับอี กพรรคการเมืองหนึ่ งที่เป น หลักใหพรรค
การเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว ใหหัวหนาพรรคการเมือง
ที่จะรวมกันทุกพรรคการเมืองรวมกันแจงการรวมพรรคการเมืองตอนายทะเบียน และใหนายทะเบียน
ดําเนินการตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหพรรคการเมืองที่รวมเขา
กับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักนั้น เลิกไปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง และใหนํา
มาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๔ พรรคการเมื อ งหรื อผู ใ ดสมคบ รูเ ห็ น เปน ใจ หรื อสนั บสนุ น ใหบุ ค คลใด
ดําเนินการใด เพื่อใหบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอื่น
หรือบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความจริง
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาว
พรรคการเมืองหรือผูใ ดสมคบ รูเห็น เปน ใจ หรือสนับสนุนใหบุคคลใดดําเนินการใดเพื่อ
กลั่นแกลงพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือผูดํารง
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ตําแหนงในพรรคการเมือง โดยปราศจากมูลความจริ ง ตองระวางโทษจําคุกตั้ง แตสองปถึงสิบ ป
หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีพรรคการเมืองเปนผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณี ที่ บุ ค คลกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
มีกําหนดหาป
สวนที่ ๑
โทษทางอาญา
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวากรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดฝาฝน
มาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขา
พรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ผูใดมีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย หรือทราบวามีการ
กระทําตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี แตมิไดยับยั้งเพื่อมิใ หมีการกระทํา
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดแสดงหลักฐานวามีการดําเนินการใด ๆ เพื่อยับยั้งมิใหมีการ
กระทําตามวรรคหนึ่งโดยสมควรแลว ใหผูนั้นพนจากความรับผิด แมวาจะยังคงมีการกระทําความผิด
โดยฝาฝนการยับยั้งนั้นก็ตาม
มาตรา ๑๐๖ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองผูใ ด แอบอางชื่อผูใ ดสมัครเปนสมาชิก
พรรคของตนตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือหัวหนาพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมืองผูใดจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเปนเท็จตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองผูใดรูอยูแลว
แตจัดใหพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ในกรณีที่การฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดโดยเจตนาสมคบกันตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปดําเนินกิจการเชนเดียวกับพรรคการเมือง หรือ
ดําเนิ น การไม วาด วยวิ ธีใ ดใหเข าใจวาเปน พรรคการเมืองโดยมิได จดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมือ ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๑ กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ของพรรคการเมืองผูใด ชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๙ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา ๕๒ วรรคสาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมนอยกวา
สามเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ใหแกพรรคการเมือง
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๕ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขา
พรรคการเมืองผูใด ฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๖ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง หรือสมาชิกผูใด กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษ
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จําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๗ นายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี และขาราชการการเมือ งผูใ ด กระทําการฝ าฝ น
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๘ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๗๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเ กิน สิบป หรือปรับไมเกิ น
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๙ หัวหนาหนวยงานตามมาตรา ๗๑ หรือกรรมการผูมีอํานาจอนุมัติในนามหนวยงาน
ดังกลาว ผู ใ ดฝาฝ นมาตรา ๗๑ ต องระวางโทษจํ าคุ กไม เกิน สิ บป หรื อปรับไมเกิ น สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ หัวหนาพรรคการเมืองผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สวนที่ ๒
โทษทางปกครอง
มาตรา ๑๒๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ตองชําระ
คาปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๑๒๓ หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๘๗ วรรคสอง ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๔ หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหา มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกิน หาหมื่น บาท
และตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําเตือนของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๙
วรรคหา มาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท และตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสามพันบาท
มาตรา ๑๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองผูใ ด
ไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณีตามมาตรา ๔๔ หรือ
จัดใหมีการทําบัญชีข องพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวน การลงรายการในบัญ ชี
ลงรายการในบัญชีเปนเท็จ แกไขบัญชี ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการ
แสดงที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๖ ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๗ หัวหนาพรรคการเมืองผูใ ดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๒๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง ตองชําระคาปรับ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๘ หัวหน าพรรคการเมือง กรรมการบริ หารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใ ด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๘๘ ตองชําระคาปรับทาง
ปกครองเทากับหรือไมเกินสองเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค
มาตรา ๑๒๙ ผูบริหารสูงสุดของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐแหงใด
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง ตองชําระคาปรับทางปกครองเปนเงินจํานวนสองแสนบาท และ
ตองชําระคาปรับทางปกครองอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๑๓๐ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ และหากตอมาไดรับคําเตือนจากนายทะเบียนแลว
ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามคําเตือนนั้น ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสองเทาของเงินสนับสนุนและ
ดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ตองคืนใหแกกองทุน
มาตรา ๑๓๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๐ ตองชําระคาปรับทางปกครองเปนจํานวนเงินสองเทา
ของเงิน หรือมูลคาทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ตนไดรับ
มาตรา ๑๓๒ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการปรับ
ทางปกครองตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ โดยใหนายทะเบียนหรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายเปนเจาหนาที่
ผูมีอํานาจปรับและบังคับทางปกครอง เงินคาปรับทางปกครองใหนําสงกองทุน
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ในกรณี ที่ ผู ใ ดไม ชํ า ระค า ปรั บ ทางปกครองตามคํ า สั่ ง นายทะเบี ย นหรื อ ผู ที่ น ายทะเบี ย น
มอบหมาย ให ดําเนิน การยึด หรืออายัดทรัพ ยสิน ของผูนั้น โดยให เจาหน าที่ของรัฐหรือ บุคคลอื่ น
ที่มีหนาที่ใ นทางทะเบียนหรือครอบครองทรัพยสินของผูไมชําระคาปรับทางปกครองมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งของนายทะเบีย นหรือ ผูที่น ายทะเบีย นมอบหมาย ในกรณีที่เป น สิท ธิเรีย กรอ งเปน เงิน ที่
บุคคลภายนอกตองจายใหแกผูไมชําระคาปรับทางปกครอง ใหบุคคลภายนอกชําระเงินใหแกนายทะเบียน
หรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายแทน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๓ ในวาระเริ่ม แรก มิใ หนํ าบทบัญ ญัติ ดัง ตอ ไปนี้ ม าใช บัง คับกั บกรณี ตา ง ๆ
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การคัดเลือกผูสมัครเขารับเลือกตั้งตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป
เปนครั้งแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
(๒) การบริจาคโดยแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๘ และการที่รัฐ ตองจัดสรรเงิน สนับสนุน
สมทบแกพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๖ ใหมีผลใชบังคับเมื่อครบหนึ่งปนับจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
(๓) การดํ า เนิ น การตามมาตรา ๘๐ ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเป น ครั้ ง แรกหลั ง จากวั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
(๔) การหามกระทําการตามมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ และการกระทําความผิด
ทางปกครองตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๕ ใหมีผ ลใชบังคับเมื่อครบหนึ่งป
นับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๔ ในวาระเริ่ ม แรก ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ ง หั ว หน า พรรคการเมื อ ง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง
สมาชิ ก หรือ บุค คลใด กระทํา ความผิด ทางอาญาหรื อทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เปนครั้งแรก ใหศาลหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาโทษทางอาญา
หรือทางปกครองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหการกระทํานั้นเปนความผิด
ขึ้นใหม โดยคํานึงถึงความรายแรงและพฤติการณของการกระทําความผิด ผลของการกระทําความผิด
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และเหตุสมควรอื่น โดยใหศ าลหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้นอยกวาที่กําหนดไวในหมวดนี้เพียงใดก็ได
มาตรา ๑๓๕ ใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่พรรคการเมืองที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคใด ยังมิไดดําเนิน การใหมีสมาชิกไมนอยกวาหาพันคน หรือ
มีสาขาพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๒๖ หรือมิไดมีการดําเนินการอื่นใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหพรรคการเมืองนั้นดําเนินการใหครบถวนตามมาตรา ๒๖
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนิน การใหครบถวนตามวรรคสอง ใหพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพพรรคการเมือง
มาตรา ๑๓๖ ใหกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกองทุนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่ผูใดเปนสมาชิกพรรคการเมืองเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง กอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลงทุกพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๒๐ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๘ ใหพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรเงินตามโครงการและแผนงานประจําป
๒๕๕๐ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ยังคงดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
และดําเนินการใหครบถวนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว
มาตรา ๑๓๙ พรรคการเมืองใดที่เลิกหรือถูกยุบกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช บั ง คั บ ให ถื อ ว า พรรคการเมื อ งนั้ น สิ้ น สภาพ เลิ ก หรื อ ถู ก ยุ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔๐ ใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑตามมาตรา ๖๑ และดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๕๘ ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรดําเนินการไมแลวเสร็จตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้
เปนผูดําเนินการแทน และใหกรมสรรพากรถือปฏิบัติตามนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่บ ทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และสมควร
กําหนดวิธีก ารจัด ตั้ง พรรคการเมือง การดําเนิน กิจ การของพรรคการเมือง และการเงิน และการอุด หนุน
ทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการเลิกและการยุบพรรคการเมือง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

