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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การจัดตั้ง  การบริหารงาน  และการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งมีมาตรการกํากับให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงํา
หรือชี้นําโดยบุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  คณะบุคคลท่ีรวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกพรรคการเมือง 
“นายทะเบียนสมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับพรรคการเมือง 
“บริจาค”  หมายความว่า  การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียม 

และค่าบํารุงพรรคการเมือง  และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง 
บรรดาที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง  การให้ใช้ทรัพย์สิน  การให้บริการ  หรือการให้ส่วนลด
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  และการทําให้หนี้ที่พรรคการเมือง
เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา  ๖ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๖ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนและมีหน้าที่ 

และอํานาจตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทั้ งนี้   ภายใต้การกํากับและควบคุม 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้นายทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้คําชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
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มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน   
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศ 
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียน 
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้ กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือ 
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  และมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดตั้ง 
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ 

(๑) มีสัญ ชาติ ไทยโดยการเกิด   ในกรณี เป็นผู้ มี สัญ ชาติ ไทยโดยการแปลงสัญ ชาติ   
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  

(๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๔)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘)  ของรัฐธรรมนูญ   
(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น

ตามมาตรา  ๑๑  หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา  ๑๘ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า

หนึ่งล้านบาท  โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหม่ืนบาท 
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มาตรา ๑๐ ก่อนย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๙  ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคนเพื่อดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง  คําประกาศอุดมการณ์ 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   

(๓) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองตาม  (๑)  ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา  ๑๔  

และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
หรือที่ย่ืนขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๙  อยู่ก่อนแล้ว  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นย่ีสิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ  หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้วตามมาตรา  ๑๘  และต้องไม่ซ้ํา  
พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์  หรือที่มุ่งหมาย
ให้หมายถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ 

การประชุมตามวรรคหน่ึงต้องมีบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  และมติของที่ประชุม 
ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน
ซึ่งต้องทําโดยเปิดเผย  และการมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๗  ให้ถือว่าการประชุม
ตามวรรคหน่ึงเป็นการประชุมใหญ่สามัญคร้ังที่หนึ่งของพรรคการเมือง   

มาตรา ๑๑ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  (๒)  เป็นผู้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ที่ เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการกําหนด  และให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

คําขอจดทะเบียน  การย่ืนคําขอจดทะเบียน  และการออกใบรับคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  อย่างน้อย
ต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง 
(๔) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชนและลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ

พรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   
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มาตรา ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนไปพร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชน  และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
(๒) หลักฐานการชําระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน   
(๓) ข้อบังคับ 
(๔) บันทึกการประชุมตามมาตรา  ๑๐  วรรคสาม  ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

รับรองความถูกต้อง 
(๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 

ตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๑๔ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
(๔) ครอบงําหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง 
(๓) คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง 
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง  และตําแหน่งต่าง ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง  การดํารงตําแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และหน้าที่และอํานาจของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจําจังหวัด 

(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง  และของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  การรับเข้าเป็นสมาชิก  และการพ้นจาก 

การเป็นสมาชิก 
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(๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง  และความรับผิดชอบ
ของพรรคการเมืองต่อสมาชิก 

(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  โดยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรม 
ที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ  และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอ
ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิก
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 

(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 

(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมาชิกตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง  และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท   

(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม  (๖)  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๖)  

ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง   
การกําหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม  

ครอบงํา  หรือชี้นํา  กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระทํามิได้   

พรรคการเมืองอาจกําหนดให้เรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตรา
ที่กําหนดในข้อบังคับก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท   

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองตาม  (๑๕)   
ให้สํานักงานประสานกับธนาคาร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖ หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี  
และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารและหลักฐานที่ย่ืน
พร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  
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๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

หากนายทะเบียนเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืน
พร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในเร่ืองใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๓   มาตรา  ๑๔   มาตรา  ๑๕   หรือมาตรา  ๑๖   ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้ย่ืนคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ได้ย่ืนไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๔  
หรือมาตรา  ๑๕  ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น
และให้แจ้งมติของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ  ในการนี้  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไข
หรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง   

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้าน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ   

มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  จํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคน  จะย่ืนคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน  แล้วดําเนินการ
รวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบจํานวนตามมาตรา  ๙  ก็ได้  แต่ต้องย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง  ถ้ามิได้ย่ืน 
คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คําขอน้ันเป็นอันสิ้นผล 

คําขอแจ้ง  การยื่นคําขอแจ้ง  และการรับแจ้ง  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  คําขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ  ชื่อย่อ  ภาพเคร่ืองหมายของ
พรรคการเมือง   

ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่แจ้งตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะ 
ตามมาตรา  ๑๔  และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง
ที่มีผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้วหรือของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้วหรือที่ย่ืนขอจดทะเบียน
ตามมาตรา  ๙  อยู่ก่อนแล้ว 
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มาตรา ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไป 
ตามมาตรา  ๑๘  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ 
นายทะเบียนกําหนดหรือที่ขยายให้  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้คําขอนั้น
เป็นอันสิ้นผล   

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง 

พรรคการเมืองต้องไม่ดําเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน 
มาตรา ๒๑ พรรคการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  นโยบาย  และข้อบังคับของพรรคการเมือง  
มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  รวมตลอดทั้งระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ  
ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชน  และต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง  และการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรม
จริยธรรม  เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งอื่น  หรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย  หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมาย  และข้อบังคับ  รวมตลอดท้ังระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของคณะกรรมการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  ตนได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคัดค้านนั้นในรายงานการประชุมหรือได้ทําหนังสือคัดค้านย่ืนต่อ
ประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การประชุมนั้นสิ้นสุดลง 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก   
เพื่อการน้ี  หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  หรือกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ทําการแทนก็ได้   
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มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
มีหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  
รวมตลอดทั้งระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่
ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการในลักษณะที่อาจทําให้
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรืออาจเป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเม่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระทําการอันอาจมีลักษณะ
เป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิก
ยุติการกระทํานั้นโดยพลัน  และกําหนดมาตรการหรือวิธีการที่จําเป็นเพื่อมิให้สมาชิกผู้ใดกระทําการ 
อันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก  แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม  
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณามีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  คําสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา
ย่ีสิบปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านคําสั่ง 
ของคณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่กระทําการอันมีลักษณะ
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น  เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการ
ตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ  และห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 

มาตรา ๒๓ ในการดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  รวมตลอดทั้ง 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   

(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง  และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  เพื่อประโยชน์สุข 
ของประเทศชาติและประชาชน 

(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  จัดทําแผน
หรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหน่ึงในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี  และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๒๔ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  (๑)  
(๓)  และ  (๕) 

มาตรา ๒๕ ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  และจัดทําทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและต้องให้สมาชิกตรวจดูได้
โดยสะดวก  ณ   สํานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง  รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิก 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกให้นายทะเบียนทราบตามรายการ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ   
ผู้ที่ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกแอบอ้าง  อาจแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อของผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคย
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น   

มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบุคคลใดเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง  ให้นายทะเบียน 

มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ เก่ียวข้องทราบและลบช่ือผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็ว  แล้วแจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด   
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ให้สํานักงานจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมือง
และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่ได้ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองตามจํานวน 
ที่กําหนดในข้อบังคับแล้ว  โดยจะสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในข้อบังคับ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลาออก 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๙๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ  และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม  แต่ในระหว่างมีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้ 

(๓) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน   
การลาออกตาม   (๑ )  ให้ ถือว่าสมบูรณ์ เม่ือ ได้ ย่ืน ใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิก 

หรือนายทะเบียน  ในกรณีที่ย่ืนต่อนายทะเบียน  ให้นายทะเบียนแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกทราบโดยเร็ว 
ในกรณีที่ข้อบังคับกําหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมติของพรรคการเมือง  หากสมาชิก 

ผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ข้อบังคับต้องกําหนดให้มติของพรรคการเมืองดังกล่าว 
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม  ครอบงํา  หรือชี้นํา  กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม   

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม  ครอบงํา  หรือชี้นํา  
กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม   

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ทั้งนี้  เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ  ชื่อย่อ  ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
หรือถ้อยคําในประการที่น่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า  
“พรรคการเมือง”  หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า  “พรรคการเมือง”   
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มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน   พรรคการเมือง 
ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการให้มีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคน  และต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มี
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
กําหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา  โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป 

เม่ือจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ต้องมีรายการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีแผนผั งแสดงที่ ตั้ งสาขาพรรคการเมือง  และชื่ อ   ที่ อ ยู่   และเลขประจํ าตั วประชาชน 
ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง   
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้ประกาศ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว  สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไปตาม  (๒)  ให้นายทะเบียน
มีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด   
หากพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป   

มาตรา ๓๔ กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การได้มา  การดํารงตําแหน่ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  วิธีการบริหาร  
และหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
โดยอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
นั้นด้วย 

มาตรา ๓๕ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง  
ถ้าพรรคการเมืองนั้ น มีสมาชิกซึ่ งมี ภู มิลํ าเนาอ ยู่ ใน เขตเลือกตั้ งในจั งหวัดนั้ น เกินหนึ่ ง ร้อยคน   
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือก 
ของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่
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ที่รับผิดชอบน้ันและให้นําความในมาตรา  ๓๔  มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดด้วย 
โดยอนุโลม 

ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ มีการแต่งตั้ ง 
หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น 
นอกราชอาณาจักรมิได้ 

มาตรา ๓๗ พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
มาตรา ๓๘ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้  ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบาย

ของพรรคการเมือง 
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  

นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง   
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไป

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมาย  หรือข้อบังคับ 
กิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว  

ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนประกาศ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ  ตาย  ลาออก  เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  
หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้นายทะเบียนประกาศเหตดุังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

มาตรา ๓๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองทั้งหมด  ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมาจาก 
ภาคต่างกันที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๓  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่น้อยกว่า 
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ก่ึงหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  และสมาชิก  ทั้งนี้  มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า
สองร้อยห้าสิบคน 

องค์ประชุมของท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ทั้งหมด  และสมาชิกสาขาพรรคการเมือง  ทั้งนี้  มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

มาตรา ๔๐ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทําโดยเปิดเผย  แต่การลงมติเลือกบุคคล 
ตามมาตรา  ๓๘  (๓)  และ  (๔)  ให้ลงคะแนนลับ 

มาตรา ๔๑ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ของพรรคการเมืองหรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน  แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
ย่ืนคําร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมืองนั้นได้   

มาตรา ๔๒ ในกรณีสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใด  หรือสมาชิก
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  เห็นว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้   

มาตรา ๔๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
ทั้งนี้  รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีนั้น 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหน่ึง  ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองอนุ มัติ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกรับบริจาค
จากผู้ใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร  
ราชบัลลังก์  เศรษฐกิจของประเทศ  หรือราชการแผ่นดิน   

มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการ 
หรือส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ   
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มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้พรรคการเมือง  สมาชิก  หรือผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด  เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง  หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับ
แต่งตั้ง  หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือตําแหน่งใดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง  
สมาชิก  หรือผู้ ใด  เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้ รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
หรือตําแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

หมวด  ๓ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๗ พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น   

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   
ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

มาตรา ๔๘ การส่ งผู้ ส มัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ 
ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ  เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  
โดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย 

คณะกรรมการจะกําหนดอัตราส่วนขั้นต่ําของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้อง
ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าวได้  ให้แจ้งเหตุผล
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การกําหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการหารือกับพรรคการเมืองด้วย 
มาตรา ๔๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป  การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ  ให้ดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา  ๕๐   
และมาตรา  ๕๑  เว้นแต่กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
สําหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ  หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง   
หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ   

เม่ือมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจํานวนตามที่กําหนดในข้อบังคับ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และหัวหน้า
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ทั้งนี้  จํานวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
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และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ  แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๓  และให้มีหน้าที่ 
และอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรม
จริยธรรม  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ กําหนดในข้อบังคับ  และตามที่ กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐   
และมาตรา  ๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองใดจะดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

มาตรา ๕๐ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป   

(๒) เม่ือพ้นกําหนดเวลารับสมัครตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง  แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 

(๓) เม่ือสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับรายชื่อผู้สมัครจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้ว  ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
จัดการประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา 

(๔) การประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  โดยในการลงคะแนน 
ให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน  และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ให้นับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให้คณะกรรมการสรรหา
โดยเร็ว  ในกรณีที่มีผู้มีคะแนนเท่ากันมากกว่าจํานวนดังกล่าว  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหา 
ในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้ รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ ง 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผู้มีคะแนนสูงสุด 
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ  ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณา
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในลําดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมด   
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกัน  หากที่ประชุมร่วมกัน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด  ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  แต่ถ้าที่ประชุมร่วมกัน 
มีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมา
ทั้งหมด  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ  และให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จนกว่าจะได้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๕๑ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ ในการเสนอรายชื่อบุคคล 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํา
บัญชีรายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ  โดยคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง  ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง  แล้วส่งบัญชีรายช่ือดังกล่าวไปยังสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด 

(๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  จัดการประชุม
เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม  (๒)  โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกิน
สิบห้ารายชื่อ  โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   
หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน   
เม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น   
แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 

(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยเรียงลําดับตามผลรวม
ของคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม  (๓)  ในกรณีที่
หัวหน้าพรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ   
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและให้เรียงลําดับรายชื่อ 
ตามผลคะแนนดังกล่าวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน  ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม  (๔)  ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ 
ให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 



หน้า   ๑๘ 
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เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดมีภูมิลําเนาอยู่ 
ในเขตเลือกตั้งที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ให้ถือว่า
สมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกล้เคียงตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๕๒ ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๓ ในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  หรือให้งดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแก่ผู้ใด 

(๒) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ  หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้ใด  หรือไม่ให้ไปประชุมหรือลงคะแนน 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือให้  หรือสัญญาว่า
จะให้เงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อให้สมาชิกผู้ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับเลือก  หรือเพื่อให้เสนอชื่อ
สมาชิกผู้ใดเข้ารับการเลือก  ในการสรรหาตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดยินยอมให้บุคคลใดที่ มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
เข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑   

มาตรา ๕๖ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ ได้ รับการสรรหา 
ตามมาตรา  ๕๐  หรือส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๕๑   

เม่ือหัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งหรือส่งบัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้ว  แม้ภายหลังจะปรากฏว่ามิได้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๕๐   
หรือมาตรา  ๕๑  แล้วแต่กรณี  หรือดําเนินการไม่ครบถ้วน  ไม่ทําให้การสมัครรับเลือกตั้งนั้นเสียไป   
แต่ถ้าคณะกรรมการทราบถึงการไม่ดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องกล่าวโทษ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นต่อพนักงานสอบสวน  ซึ่งมีเขตอํานาจ 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๕๗ การกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คํานึงถึง
ความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  นโยบายใดท่ีต้องใช้จ่ายเงิน  
การประกาศโฆษณานโยบายนั้น  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วงเงินที่ต้องใช้  และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการ 
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(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบาย   
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย 
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินการ 

ให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด   
หมวด  ๔ 

การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน  ทรัพย์สิน   
และประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีตามมาตรา  ๕๙  
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ต้องจัดให้มีบัญชีรับ 
และจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย  แล้วแต่กรณี  
และจัดทําบัญชีรายช่ือพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง
หรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน  แล้วแต่กรณี  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วย 
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย 
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค 
(๓) บัญชีแยกประเภท 
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
การลงรายการบัญชีตามวรรคหน่ึงต้องมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี  และต้องจัดทํา

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๖๐ พรรคการเมือ งต้ อ งปิ ด บัญ ชี ค ร้ั งแรกภายในวันสิ้ น ปี ป ฏิทิ นที่ ได้ รับ 

การจดทะเบียนจัดตั้ง  และคร้ังต่อไปเป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
การปิดบัญชี  ให้จัดทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน   

และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์  หนี้สิน  และทุนของพรรคการเมือง   

ทั้งต้องแสดงท่ีมาของรายได้ตามมาตรา  ๖๒  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของพรรคการเมืองไว้ 
โดยชัดเจน  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี 
มาตรา ๖๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง 
ความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง  และส่งให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชีตามมาตรา  ๕๙   

เม่ือได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว  ให้นายทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน  ให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีนั้น 
หมวด  ๕ 

รายได้ของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา  ๙  วรรคสอง 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
(๓) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
(๔) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
(๕) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค 
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
การได้มาซึ่งรายได้ตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานการได้มา

ซึ่งรายได้นั้นเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
การจําหน่ายสินค้าหรือบริการตาม  (๓)  และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม  (๔)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
รายได้ของพรรคการเมืองจะนําไปใช้เพื่อการอื่นใด  นอกจากการดําเนินงานของพรรคการเมือง

มิได้   
มาตรา ๖๓ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา ๖๔ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระทําโดยเปิดเผย

และแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจํานวนและที่มาของเงิน  

ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว  และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบด้วย  
ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง 

ประกาศและหนั งสือแจ้ งตามวรรคสอง  ให้ ระบุชื่ อ บุคคลผู้สนับสนุน เงิน   ทรัพ ย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทข้ึนไปด้วย 
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มาตรา ๖๕ ทุกเดือน   ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่ อผู้บ ริจาคเงิน   ทรัพ ย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท  ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค  และให้แจ้งนายทะเบียนทราบตามแบบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 

การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๖๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง 

มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้  และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล  การบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท  
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 

พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหน่ึงมิได้   
มาตรา ๖๗ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขา 

พรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หรือสมาชิกผู้ใดได้รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่ น ใดโดยผู้บ ริจาคประสงค์จะบ ริจาคให้ เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนิน กิจกรรม 
ของพรรคการเมือง  ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับ  และให้ 
พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานการรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หมายความรวมถึงการดําเนินงานทางการเมือง 
ของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  สมาชิก  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๗  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับ
บริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหม่ืนบาทต่อวัน  โดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือ 
ของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
บริจาคตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคหน่ึงไม่อาจนําส่งพรรคการเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้   
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึกมูลค่าของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
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หรือเป็นสิ่งของตามวรรคสองหรือไม่  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการวินิจฉัย  ซึ่งคณะกรรมการต้องวินิจฉัย 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 

มาตรา ๖๙ ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี  ให้รัฐนําเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใด
พรรคหนึ่งปีละห้าร้อยบาทได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 

ให้กรมสรรพากรจัดทํารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการระบุตามวรรคหนึ่งพร้อมจํานวนเงิน 
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งทั้งหมดส่งให้นายทะเบียน
และโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุน
ตามมาตรานี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการและกรมสรรพากรจะได้ตกลงกัน 

มาตรา ๗๐ ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน
หรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากรได้ตามจํานวนที่บริจาคแต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
สําหรับบุคคลธรรมดา  และไม่เกินห้าหม่ืนบาท  สําหรับนิติบุคคล 

วิธีการขอหักค่าลดหย่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
เพื่อประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อน  ให้ถือว่าการสนับสนุนเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด

ตามมาตรา  ๖๔  เป็นเงินบริจาคตามวรรคหน่ึง 
มาตรา ๗๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์  

โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
เปิดบัญชีดังกล่าว 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เร่ียไรหรือชักชวน 
ให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แต่ไม่รวมถึงการที่
ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา  ๖๔  โดยมิได้กระทําหรือมีส่วนกระทําการ 
อันเป็นการต้องห้ามนั้น 

มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์
อื่นใดจาก 

(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

หรือนอกราชอาณาจักร 
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(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า  ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว  หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ  ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล 
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๕) บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

(๖) บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
หรือ  (๕)  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

มาตรา ๗๕ บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลตามมาตรา  ๗๔  จะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองมิได้ 

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่  บริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามมาตรา  ๖๔ 

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจํานวน
มากท่ีสุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ  หรือมีจํานวนถึงหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือ 
หุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกับวัด  หรือนิติ บุคคลอื่นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา   
และองค์กรทางศาสนาไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย  โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้ใช้บังคับ
กับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือนิติบุคคลที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร 
มาแบ่งปันกันด้วยก็ได้   

มาตรา ๗๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเก่ียวกับการบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดมาตรการและวิธีการที่จําเป็นให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิดเผยและตรวจสอบได้  และให้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ของการบริจาคแก่พรรคการเมือง  รวมท้ังให้มีอํานาจออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
หมวด  ๖ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๗๘ ให้ มีกองทุน เพื่ อการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่ งในสํ านั กงาน   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน 
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
อย่างแท้จริงและการดําเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนด 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณท่ีโอนมาตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๖๙ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) เงินและดอกเบ้ียที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนื่องจาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
(๖) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๗) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๑๒๕ 
(๘) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้  แต่กองทุนจะรับมอบเงิน  ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา  ๗๔  มิได้ 
(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
เงินตาม  (๓)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้ เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๙ 
เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๙ ทรัพ ย์สินของกองทุน เป็นท รัพ ย์สินของแผ่นดิน ไม่อ ยู่ ในความ รับผิด 

แห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
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มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแลการดําเนินการ 
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง  การบริหาร  และควบคุมดูแลกองทุน   
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นคณะหน่ึงเพื่อทําหน้าที่แทน  ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการมอบหมายหน่ึงคน  
ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน  ผู้แทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ  และให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหน่ง  เบ้ียประชุม  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ  
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุ ใด   
ให้คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะกรรมการกําหนดวงเงิน 
ที่จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองสําหรับปีงบประมาณถัดไป  ประกอบด้วย 

(๑) เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๖๙   
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๗๘  (๒)  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกิน

ร้อยละเจ็ดสิบ 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๗๘  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนตามมาตรา  ๗๘  (๕)  ที่ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้านั้น 

ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ตามมาตรา  ๗๘  (๘)  ถ้าผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ว่าให้แก่

พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่น  ให้นํามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้  ถ้าผู้มอบให้มิได้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้  ให้นํามาจัดสรรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 

(๖) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา  ๗๘  (๙)  ไม่เกินร้อยละแปดสิบ 
มาตรา ๘๒   เงินกองทุนดังต่อไปนี้  ให้นํามาจัดสรรเพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุน 

และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและสํานักงานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกิจการอันเป็นวัตถุประสงค์
ของกองทุน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บ 

(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๗๘  (๒)  ไม่เกินร้อยละสามสิบ 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๗๘  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๘  (๖)   
(๔) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๘  (๗) 
(๕) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา  ๗๘  (๙)  ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมการหรือสํานักงาน  หรือไม่เกินร้อยละ
สามสิบของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  แต่การนําไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะกระทํามิได้ 

เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี  ให้นําส่งคืนเข้ากองทุน 
มาตรา ๘๓ การจัดสรรเงินตามมาตรา  ๘๑   ให้แก่พรรคการเมือง  ให้ดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินจัดสรรตามมาตรา  ๘๑  (๑)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ 
(๒) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑ )  ให้จัดสรรให้ตามจํานวนเงินค่าบํารุง 

พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนเงิน
ค่าบํารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้ รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนเงินค่าบํารุงที่ 
พรรคการเมืองนั้น ๆ  ได้รับมาในปีที่ผ่านมา  แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่
พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา 

(๓) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง
ได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับ 
ตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับ  สําหรับปีอื่นให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับการจัดสรร   
ตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดตามมาตรา  ๖๙  ต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 

(๔) ร้อยละย่ีสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมือง
รวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น ๆ  ในปีที่ผ่านมา   

(๕) ในกรณี ที่ ต้ อ งมีการจัดการเลือกตั้ งให ม่อัน เป็นผลจากการกระทํ าของสมาชิก 
ของพรรคการเมืองใด  เม่ือได้วงเงินที่จะต้องได้รับจากการจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  แล้ว  ให้หักจํานวนเงินที่คณะกรรมการย่ืนฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรร 
ของพรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน  ถ้าภายหลังมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
หรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการย่ืนฟ้อง  ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ถ้าเงินที่จัดสรรให้มีไม่พอให้ดําเนินการหักจาก 
เงินจัดสรรในปีต่อ ๆ  ไปจนครบ  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบ้ียเอาจากสมาชิกที่ต้องรับผิด
ตามคําพิพากษา 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งเตือนแล้ว
ยังมิได้ปฏิบัติตาม  คณะกรรมการอาจลดจํานวนเงินที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้น  ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุน 
มาตรา ๘๔ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา  ๘๓  ให้ใช้เพื่อประโยชน์ 

ในการหาเสียงเลือกตั้ง  การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง   
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา  ๒๓  การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก 
ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม  และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด  และเมื่อใช้ไปเพื่อการใดแล้ว  ให้จัดทํารายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่
ได้ รับการจัดสรร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แต่จะนําไปใช้จ่าย 
ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน  พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียน
ทราบก่อนก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ 

คณะกรรมการจะกําหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหน่ึงแต่ละด้าน 
ตามสัดส่วนที่กําหนดก็ได้ 

พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ ได้ รับตามวรรคหนึ่ งไปเพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
พรรคการเมืองห รือ เพื่ อจ้ างบุ คลากรของพรรคการเมืองห รือ ค่ าใช้ จ่ ายอื่ นทํ านองเดี ยว กัน 
ตามที่คณะกรรมการกําหนดมิได้  เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘๓  (๔)  แต่การใช้จ่ายเงินนั้นจะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่านั้น 

ให้สํานักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เป็นไป 
ตามที่ กําหนดในมาตรา  ๘๔   หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง   
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเร่ืองนั้น 
ของปีถัดไป  และในการน้ี  คณะกรรมการอาจเรียกเงินคืน  หรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๘๓  
ในปีถัดไปด้วยก็ได้ 

ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา  ๘๔  แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงานด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือไม่รายงานภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และให้งด
การจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัด ๆ  ไป  จนกว่าจะชําระคืนครบถ้วน 

มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของแต่ละพรรคการเมือง  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  หรือเพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมือง  



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

อย่างน้อยปีละหนึ่ งคร้ังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๗ 
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๘๗ เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก   
และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 
ของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด  ให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่พรรคการเมือง  ผู้บริหารพรรคการเมือง  หรือบุคคลใดให้เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม   และไม่ว่าจะให้ เป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราว  ถ้าการให้ห รือรับเงิน   ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดน้ันไม่เป็นความผิดตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๑๔๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ให้พรรคการเมือง  ผู้บริหารพรรคการเมือง  หรือบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึง 
การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย   

ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๘๙ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ที่จะต้องตรวจสอบ 
และควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว้
ในมาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๘ 

หมวด  ๘ 
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๑ 
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๒ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด  ๙  การควบรวมพรรคการเมือง 
มาตรา ๙๑ พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ   
(๑) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๑๗  

วรรคสาม  หรือไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา  ๓๓  (๑)  หรือ  (๒)  ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจํานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กําหนด 

ในมาตรา  ๓๓  (๑)  ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน 
(๓) ภายหลังจากที่ดําเนินการครบตามมาตรา  ๓๓  (๒)  มีจํานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึง

ภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี 
(๔) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมือง 

เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
(๕) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง

ติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน  สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
(๖) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๗) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ 
เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามวรรคหน่ึง  

ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น   
ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีเช่นนี้   
ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับ 
การประกาศของคณะกรรมการตามวรรคสอง  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ถือว่าการสิ้นสภาพ 
ของพรรคการเมืองตามมาตรานี้  เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 

มาตรา ๙๒ เม่ือคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  ให้ย่ืนศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ 

(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๔ 

(๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนด 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการ

ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง 
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๙๓ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา  ๙๒  
ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๙๒   คณะกรรมการจะย่ืนคําร้องเอง   
หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ ย่ืน คําร้องและดําเนินคดีแทนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ 
ในการดําเนินคดี  นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือ
ดําเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทําใดไว้เป็นการชั่วคราว
ตามคําร้องขอของคณะกรรมการ  นายทะเบียน  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

มาตรา ๙๔ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว  ให้นายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมาย
ของพรรคการเมืองซ้ํา  หรือพ้องกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว  ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่  หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีก  ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ   

มาตรา ๙๕ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  รวมทั้งเอกสาร
เก่ียวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ  และให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียน  ถ้าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยาย
เวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ งยังคงต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ  แต่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมือง 
ที่สิ้นสภาพหรือยุบมิได้ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือจําหน่ายทรัพย์สิน
ของพรรคการเมืองเพื่อนําเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงิน
หรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  ให้คณะกรรมการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนตามที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ 

ในการชําระบัญชีเม่ือได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่
องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  ถ้าในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่ เหลือนั้น 
ตกเป็นของกองทุน 

ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาใช้บังคับแก่การชําระบัญชีของพรรคการเมืองด้วย 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การควบรวมพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๖ ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 

มาตรา ๙๗ การควบรวมพรรคการเมืองให้กระทําได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้ง 
เป็นพรรคการเมืองใหม่ 

มาตรา ๙๘ ในการควบรวมพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๗  ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกัน
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง 

เม่ือที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรคการเมืองละสิบคน  ประชุมร่วมกันเพื่อดําเนินการ 
ร่างข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก 
ของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกัน  เพื่อประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  และดําเนินการขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  การเรียกประชุมตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิก 
ของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและให้ดําเนินการต่อไป 
ตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง 

มาตรา ๙๙ เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๗  แล้ว   
ให้คณะกรรมการมีคําสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง  โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิม
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น  และให้บรรดาทรัพย์สิน  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิด 
ของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง 



หน้า   ๓๒ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนประกาศคําสั่ง  การสิ้นสุด
และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผล
ในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 
จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น    

มาตรา ๑๐๑ ผู้ ใดแจ้งห รือกล่าวหาพรรคการเมืองห รือบุคคลใดว่ากระทํ าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดไม่มาให้คําชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนตามมาตรา  ๗  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดย่ืนเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา  ๑๓  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๐๔ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  และไม่รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบ   
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดห้าปี   

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒  วรรคหก  หรือมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๐๖ หัวหน้าพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  หรือเหรัญญิกพรรคการเมือง 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
หรือวรรคสี่  มาตรา  ๓๘  วรรคสองหรือวรรคสาม  มาตรา  ๔๓  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  มาตรา  ๖๑  
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มาตรา  ๖๔  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๐๗ นายทะเบียนสมาชิกจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ  หรือพรรคการเมืองใด
แอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตนตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ ง  เป็นการกระทํ าเพื่ อให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนข้ึนไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง  
หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นหัวหน้า 
พรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เห รัญญิ กพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  
แต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามสําหรับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๑๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือสมาชิก
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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มาตรา ๑๑๕ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๕  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี  และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๗ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี   

ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าสมาชิกของพรรคการเมืองทุกคนเป็นผู้เสียหาย 
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับ 

ตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นด้วย 

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นด้วย 

ในกรณี ที่ พ รรคการเมืองกระทํ าการฝ่าฝืนมาตรา   ๕๔   ให้ หั วหน้ าพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมือง  บรรดาที่รู้เห็นกับการกระทํานั้น  ต้องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๐ หั วหน้ าพ รรคการเมื อ งผู้ ใด ออกหนั งสื อ รับ รองผู้ ส มั ค ร รับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๕๖  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๒๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๗๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  
มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๗  หรือมาตรา  ๖๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และปรับ
อีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 



หน้า   ๓๕ 
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ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทําของบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคล  ซึ่งสั่งการหรือรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๑๒๕ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี  และให้เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๖๖  ตกเป็นของกองทุน   

มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่
สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๒๘ สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทําของบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๑๒๙ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา  ๘๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๓๐ พรรคการเมืองใดจัดทํารายงานตามมาตรา  ๘๔  วรรคหนึ่ง  อันเป็นเท็จ   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๓๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๔  วรรคสามหรือวรรคสี่  ต้องระวาง
โทษปรับห้าเท่าของจํานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง  ถ้าเป็นการกระทําความผิดซ้ํา  ให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๓๒ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  และเหรัญญิก 
พรรคการเมืองผู้ ใดนําหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่าย 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น  หรือนําไปใช้เพื่อการอื่นใด  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  หรือเปิดเผยข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอันเป็นเท็จ  ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี  
และในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
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มาตรา  ๘๗   วรรคสอง  และละเลยไม่ดําเนินการตามหน้าที่   ให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกําหนดห้าปีด้วย   

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดจ่ายเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๓๕ สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา ๑๓๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙  ต้องระวาง 
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิด 
ของพรรคการเมืองนั้น  เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ  และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย   

มาตรา ๑๓๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  
หรือมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย  โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้ 

เม่ือผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๑๓๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าจําเลยอยู่ใน
อํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้  ให้ศาลมีอํานาจพิจารณา  
สืบพยาน  และอ่านคําพิพากษาลับหลังจําเลยได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๔๐ ให้พรรคการเมืองที่ จัดตั้ งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และยังดํารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ  เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  
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โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงาน 
จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๔๑ พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๐  ต้องดําเนินการในเร่ืองและภายในระยะเวลา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากท่ีปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
ตามมาตรา  ๑๔๐  ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ 

(๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับยังมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน   
ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

(๓) จัดให้มีทุนประเดิมจํานวนหนึ่งล้านบาท  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ในกรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือ
ทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
พร้อมด้วยหลักฐานการกันเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว 

(๔) จัดให้สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบพร้อมด้วยหลักฐาน 
แสดงการชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองดังกล่าว  สมาชิกที่ชําระค่าบํารุงพรรคการเมือง
ดังกล่าว  หากยังค้างค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีก่อน  ๆ  อยู่เป็นจํานวนเทา่ไร  ให้เป็นอันพับไป 

(๕) จัดให้สมาชิกชําระเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายในหน่ึงปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  และให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคน
ภายในส่ีปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีดังกล่าวแล้ว  
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกที่มิได้ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง  และให้นายทะเบียนสมาชิก
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 

(๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่  
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  การประชุมใหญ่
ดังกล่าวนอกจากต้องดําเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว  ต้องมีหัวหน้า 
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สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา  และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 
สองร้อยห้าสิบคน  เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคด้วย 

(๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้ครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕  ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ระยะเวลาที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึง  พรรคการเมือง
อาจทําหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จําเป็นก็ได้  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  เม่ือครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้ว 
พรรคการเมืองใดยังมิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป  ทั้งนี้  ในระหว่างเวลาที่
พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการตั้ง
สาขาพรรคการเมือง  ไม่ครบถ้วน  จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 

การย่ืนขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติ  และให้นายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้  แต่ในกรณีที่จะไม่อนุญาต 
ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

การวินิจฉัยเร่ืองใด  ๆ   ตามมาตรานี้ที่ มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง  ให้ เป็นอํานาจ 
ของคณะกรรมการที่จะวินิจฉัย  ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ   
ให้ ย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่ อวินิจฉัยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้ รับทราบคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔๒ ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคหน่ึง  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  ไม่ครบถ้วน  ห้ามมิให้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ให้แก่พรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๔๓ ในวาระเร่ิมแรก  การจัดสรรเงินให้พรรคการเมืองตามมาตรา  ๘๓  (๓)   
ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๔๔ ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สําหรับพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีสาขาพรรคการเมือง 
ไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๓๓  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๙  ของพรรคการเมือง
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ดังกล่าว  ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน  และหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งเลือกกันเองจนครบจํานวนเจ็ดคน  ในกรณีที่พรรคการเมืองใด 
มีหั วหน้ าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจั งหวัดรวมกันไม่ถึ งเจ็ดคน   
ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพื่อให้ได้จํานวนที่ยังขาดอยู่จนครบจํานวนเจ็ดคน   
ทั้งนี้  การเลือกกันเองของหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
หรือการเลือกตัวแทนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

มาตรา ๑๔๕ ในการเลือกตั้ งทั่ วไปคร้ังแรกที่ มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจําจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด  ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในการเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีแรกที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามมาตรา  ๑๔๑  (๔)  พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ํากว่าอัตราที่กําหนด
ตามมาตรา  ๑๕  (๑๕)  ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท 

ในการเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๑  (๔)  พรรคการเมืองใดมิได้มีข้อบังคับ
กําหนดให้เรียกเก็บเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง  หรือกําหนดให้เรียกเก็บในอัตราต่ํากว่าที่กําหนดในวรรคหน่ึง  
ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นกําหนดให้เรียกเก็บในอัตราตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๔๗ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณ
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ที่ มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๔๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๔๙ ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรา  ๖๙  
วรรคหนึ่ง  และกําหนดวิธีการหักค่าลดหย่อนตามมาตรา  ๗๐  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ 
เพื่ อ ยุบพรรคการเมืองหรือการดําเนินคดีแพ่ งต่อบุคคลใดที่ มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

การกระทําใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ .ศ .  ๒๕๕๐   ถ้าการกระทํ านั้ น ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอํานาจดําเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .  ๒๕๕๐   โดยให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๕๑ บรรดาผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกําหนดตามระยะเวลาที่ถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น 

ผู้ใดถูกต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  และยังไม่พ้นระยะเวลาท่ีถูกห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้ถือว่าผู้นั้นถูกห้ามมิให้ 
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกําหนด
ตามระยะเวลาที่ถูกห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๑๕๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  ระยะเวลาดังกล่าว  มิให้นับรวมระยะเวลาที่มีกรรมการการเลือกตั้งไม่ถึงห้าคนเข้าด้วย   

ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง   
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของนายทะเบียน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง  และกําหนดมาตรการให้สามารถ
ดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือช้ีนําโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  รวมทั้งจะต้องมี
มาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกต้ัง  กรณีจึงสมควรกําหนดวิธีการจัดต้ังพรรคการเมืองและการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


