ปรับปรุงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึง่ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง
ทีต่ ้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในการกาหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกาหนดมาตรการให้สามารถดาเนินการ
โดยอิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นาโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้อง
มีมาตรการกากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีจึงสมควรกาหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดาเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ….
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
......................................................................................................................
........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคการเมือง
“นายทะเบียนสมาชิก” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมือง
“บริจาค” หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง
นอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใด
แก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคานวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการกาหนดด้วย
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้
ส่วนลดโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการทาให้หนี้
ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ระงับสิ้นไปด้วย

๒
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๖
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครด้วย
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียน
และมีหน้าที่และอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ภายใต้การกากับ
และควบคุมของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คาชี้แจงหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้
เป็นประการอื่น การใดทีก่ าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้คณะกรรมการ
หรือนายทะเบียนมีอานาจกาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ
ให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกาหนดโดยทาเป็นประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให้ดาเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งใดมีการกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือนายทะเบียนต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย

๓
หมวด ๑
การจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน และมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดาเนินการเพื่อจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองอื่นตามมาตรา ๑๑ หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา ๑๘
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิม
คนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละสามแสนบาท
มาตรา ๑๐ ก่อนยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจัดตัง้ พรรค
การเมืองตามมาตรา ๙ ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน
เพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง คาประกาศ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ
(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๓) ดาเนินการอื่นอันจาเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกาหนด
ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองตาม (๑) ต้องไม่มีลักษณะตาม
มาตรา ๑๔ และต้องไม่ซ้า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
และยังไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้ว
ตามมาตรา ๑๘ และต้องไม่ซ้า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนาม
ของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมติ
ของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนซึ่งต้องทาโดยเปิดเผย และการมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทามิได้

๔
ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๗ ให้ถือว่า
การประชุมตามวรรคหนึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งของพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑ ในการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือก
เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐ (๒) เป็นผู้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกาหนด และให้นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่น
คาขอไว้เป็นหลักฐาน
คาขอจดทะเบียน การยื่นคาขอจดทะเบียน และการออกใบรับคาขอตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๒ คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
(๓) ที่ตั้งสานักงานใหญ่พรรคการเมือง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชนและลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
มาตรา ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับคาขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองทุกคน
(๒) หลักฐานการชาระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
(๓) ข้อบังคับ
(๔) บันทึกการประชุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึง่ ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง
(๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๑๔ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ
(๔) ครอบงาหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

๕

การเมือง

มาตรา ๑๕ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
(๓) คาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรค

(๔) ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง และตาแหน่งต่าง ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และหน้าที่และอานาจของหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิก
พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง หน้าที่และอานาจของตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัด
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การรับเข้าเป็นสมาชิก และการพ้นจาก
การเป็นสมาชิก
(๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง
และความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก
(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกาหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง
(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง
ซึ่งต้องกาหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง
(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชีของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ซึ่งต้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย
และให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก
(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมือง
ซึง่ ต้องเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท
(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัด
การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม (๖) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕)
และ (๑๖) ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง
การกาหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทาการ
อันเป็นการควบคุม ครอบงา หรือชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระทามิได้
พรรคการเมืองอาจกาหนดให้เรียกเก็บค่าบารุงพรรคการเมืองจากสมาชิก
แบบตลอดชีพตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท

๖
มาตรา ๑๖ หัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี และมีวาระ
การดารงตาแหน่งตามที่กาหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสาร
และหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น
ในราชกิจจานุเบกษา
หากนายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไข
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งพรรค
การเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้ยื่นไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติ
ให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นและให้แจ้งมติของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ต้องดาเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิ
ยื่นคาร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ จานวน
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน จะยื่นคาขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน
แล้วดาเนินการรวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบจานวนตามมาตรา ๙ ก็ได้ แต่ต้องยื่นคาขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน
รับแจ้ง ถ้ามิได้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คาขอนั้น
เป็นอันสิ้นผล
คาขอแจ้ง การยื่นคาขอแจ้ง และการรับแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ ณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ คาขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ ชื่อย่อ
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง

๗
ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่แจ้งตามวรรคสอง
ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และต้องไม่ซ้า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ และภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้วหรือของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
จัดตั้งไว้แล้วหรือที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อ แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่นายทะเบี ยนกาหนดหรือที่ขยายให้ เมื่อพ้น ระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้คาขอนั้นเป็นอันสิ้นผล
หมวด ๒
การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
มาตรา ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
แล้วเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
พรรคการเมืองต้องไม่ดาเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากาไรมาแบ่งปันกัน
มาตรา ๒๑ พรรคการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
และข้อบังคับของพรรคการเมือง มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งต้องกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างแท้จริง
ในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ตาแหน่งอื่น หรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
และข้อบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคัดค้านนั้น
ในรายงานการประชุมหรือได้ทาหนังสือคัดค้านยื่นต่อประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
การประชุมนั้นสิ้นสุดลง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้เหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิก หรือกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ทาการ
แทนก็ได้

๘
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลมิให้สมาชิกกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ
รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองกระทาการในลักษณะ
ทีอ่ าจทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระทา
การอันอาจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระทานั้นโดยพลัน และกาหนดมาตรการหรือวิธีการที่จาเป็น
เพื่อมิให้สมาชิกผู้ใดกระทาการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ
ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติ
ตามวรรคสาม ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณามีคาสั่งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ คาสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และห้าม
มิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดารงตาแหน่งใด
ในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสี่มีสิทธิยื่นคาร้อง
คัดค้านคาสั่งของคณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคาสั่งดังกล่าว
ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสี่กระทาการ
อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น เว้นแต่จะเป็น
การดาเนินการตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และห้ามมิให้มีส่วนร่วม
ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตาแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๒๓ ในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) เสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพ
อย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน

๙
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการดาเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล
(๔) สร้างเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับ
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน
(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง จัดทาแผนหรือโครงการที่จะดาเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียน
ทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๒๔ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๕)
มาตรา ๒๕ ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และจัดทาทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและต้องให้
สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ สานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกให้นายทะเบียนทราบ
ตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้าซ้อนของสมาชิกของ
ทุกพรรคการเมือง
ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบุคคลใดเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค
การเมือง ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทราบและลบชื่อผู้นั้น
ออกจากการเป็นสมาชิก แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามที่กาหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่าง
มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้
(๓) ไม่ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
การลาออกตาม (๑) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิก
หรือนายทะเบียน ในกรณีที่ยื่นต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกทราบโดยเร็ว

๑๐
ในกรณีที่ข้อบังคับกาหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมติของพรรคการเมือง
หากสมาชิกผู้นั้นดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับต้องกาหนดให้มติของพรรค
การเมืองดังกล่าวมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทาการใดอันทาให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทาการอันเป็นการควบคุม ครอบงา หรือชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะ
ที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมือง กระทาการใดอันเป็นการ
ควบคุม ครอบงา หรือชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ของพรรคการเมืองขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย
ของพรรคการเมืองหรือถ้อยคาในประการที่น่าจะทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อ
ที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า “พรรคการเมือง”
มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมือง
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการให้มีจานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคน และต้องเพิ่มจานวนสมาชิก
ให้มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิก
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึน้ ในภาคใดแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือ
แจ้งการจัดตั้งสาขาต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขานั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย

๑๑
หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ต้องมีรายการตามที่นายทะเบียนกาหนด
ซึง่ อย่างน้อยต้องมีแผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง และชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวประชาชน
ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ตามจานวนที่กาหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
มาตรา ๓๔ กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง
การได้มา การดารงตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
วิธีการบริหาร และหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีหน้าที่ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ ในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย
มาตรา ๓๕ ในจังหวัดทีม่ ิได้เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึง่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนั้น
แต่งตัง้ สมาชิกซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัดเพื่อดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นและให้นาความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับ
แก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
จะจัดตั้งขึ้นนอกราชอาณาจักรมิได้
มาตรา ๓๗ พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๓๘ การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค
การเมือง
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

๑๒
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
ที่ได้ดาเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง
(๗) กิจการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
หรือข้อบังคับ
กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด และสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ มีจานวนรวมกันทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน
มาตรา ๔๐ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทาโดยเปิดเผย แต่การลงมติ
เลือกบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
มาตรา ๔๑ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของพรรคการเมืองหรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน แล้วแต่จานวนใด
จะน้อยกว่า มีสิทธิเข้าชื่อกันยื่นคาร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมืองนั้นได้
ในกรณีเช่นนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาร้องขอ
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองไม่จัดการประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าชื่อกันร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญอาจยื่นคาร้องต่อนายทะเบียนเพื่อให้
มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว ในการนี้
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ผู้เข้าชื่อร้องขอ
ให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญคนหนึ่งมีอานาจเรียกประชุมใหญ่นั้นแทนหัวหน้าพรรคการเมือง

๑๓
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองตามวรรคสาม ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
มีคาสั่งตามวรรคสาม และให้นาความในมาตรา ๒๒ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
คาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสามให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ในกรณีสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใด หรือสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน เห็นว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น ให้มสี ิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทารายงานการดาเนินกิจการของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการกาหนด
พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งสาหรับปีนั้น
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
รับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคง
ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
กระทาการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทาการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทาการอันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้
ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือตาแหน่งใด
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรค
การเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือตาแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ

๑๔
หมวด ๓
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๔๗ พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้รับฟังความคิดเห็นจากสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๘ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้คานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย
คณะกรรมการจะกาหนดอัตราส่วนขั้นต่าของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิง
ที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัคร
ตามอัตราส่วนดังกล่าวได้ ให้แจ้งเหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการหารือกับพรรคการเมืองด้วย
มาตรา ๔๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองในการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจานวน
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดซึ่งเลือกกันเองจนครบจานวน ทั้งนี้ วิธีการเลือกกันเองและจานวนหัวหน้า
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ แต่อย่างน้อย
ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการกาหนด
ตามมาตรา ๓๓
ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟัง
ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด และสมาชิก
มาประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย
ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดที่คณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเสนอ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งดาเนินการสรรหาบุคคล
แทนบุคคลนั้น หากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งยืนยันเสนอชื่อบุคคลเดิม
และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบด้วย ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประชุมร่วมกัน เมื่อที่ประชุมร่วมกันดังกล่าวมีมติ
เป็นประการใดให้ดาเนินการไปตามมตินั้น การลงมติดังกล่าวให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ

๑๕
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พิจารณาจากสมาชิกผู้ซึ่งยื่นความจานงด้วยตนเอง
และผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามข้อบังคับ
มาตรา ๕๐ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหา
ตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๑ การกาหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
ให้คานึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด นโยบายใด
ที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วงเงินทีต่ ้องใช้ และที่มาของเงินทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดาเนินนโยบาย
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินนโยบาย
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งให้
ดาเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
หมวด ๔
การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน
ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการทา
บัญชีตามมาตรา ๕๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ต้องจัดให้มี
บัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดได้รับหรือจ่าย
แล้วแต่กรณี และจัดทาบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๓ บัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี
และต้องจัดทาภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกาหนด

๑๖
มาตรา ๕๔ พรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทิน
ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และครั้งต่อไปเป็นประจาทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิดบัญชี ให้จัดทางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ
พรรคการเมือง ทั้งต้องแสดงที่มาของรายได้ตามมาตรา ๕๗ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และรายการอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด
งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการสอบบัญชี
มาตรา ๕๕ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วให้หัวหน้าพรรคการเมือง
รับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และส่งให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชีตามมาตรา ๕๓
เมื่อได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
มาตรา ๕๖ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
หมวด ๕
รายได้ของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๗ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมืองตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๓) เงินที่ได้จากการจาหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
การเมือง
(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ของพรรคการเมือง

๑๗
การได้มาซึ่งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การได้มาซึ่งรายได้นั้นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
การจาหน่ายสินค้าหรือบริการตาม (๓) และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
ตาม (๔) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
รายได้ของพรรคการเมืองจะนาไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากการดาเนินงานของ
พรรคการเมืองมิได้
มาตรา ๕๘ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้อง
กระทาโดยเปิดเผยและแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจานวนและ
ที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้มีหนังสือแจ้งนาย
ทะเบียนทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง
ประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคสอง ให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่มมี ูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย
มาตรา ๕๙ ทุกเดือน ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดทีม่ มี ูลค่าตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้แจ้งนายทะเบียนทราบ
ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดด้วย
การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๐ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่
พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้น
เป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียว
หรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
วรรคหนึ่งมิได้
มาตรา ๖๑ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมือง ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ และ
ให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด

๑๘
กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการดาเนินงาน
ทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด สมาชิก
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑ นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาค
ให้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือ ของพรรค
การเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
บริจาคตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจนาส่งพรรคการเมืองได้หรือเป็นของ
สดเสียได้ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึก มูลค่าของสิ่งนั้นไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด
ที่ตนได้รับเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือเป็นสิ่งของตามวรรคสองหรือไม่ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ซึ่งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
มาตรา ๖๓ ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี ให้รัฐนาเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุ
พรรคใดพรรคหนึ่งปีละห้าร้อยบาทได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนด
ให้กรมสรรพากรจัดทารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการระบุตามวรรคหนึ่ง
พร้อมจานวนเงินที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง
ทัง้ หมดส่งให้นายทะเบียนและโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุน
ตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการและกรมสรรพากร
จะได้ตกลงกัน
มาตรา ๖๔ ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินาจานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็น
ค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากรได้ตามจานวนที่บริจาค
แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สาหรับบุคคลธรรมดา และไม่เกินห้าหมื่นบาท สาหรับนิติบุคคล
วิธีการขอหักค่าลดหย่อนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อน ให้ถือว่าการสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดตามมาตรา ๕๘ เป็นเงินบริจาคตามวรรคหนึ่ง

๑๙
มาตรา ๖๕ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชี
กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมือง
แจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตาแหน่งหน้าที่เรี่ยไร
หรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๗ โดยมิได้กระทา
หรือมีส่วนกระทาการอันเป็นการต้องห้ามนั้น
มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจาก
(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน
สาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อ
ผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๔) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการ
หรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๕) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดาเนินกิจการของพรรค
การเมืองหรือเพื่อดาเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
(๖) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทานองเดียวกันกับ (๑) (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕) ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดดังกล่าวที่มิใช่เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเมือง
มาตรา ๖๙ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๖๘ จะบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดาเนินกิจกรรมในทางการเมืองมิได้

๒๐
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๘
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น
อยู่เป็นจานวนมากที่สุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ หรือมีจานวนถึงหนึ่งในสาม
ของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับวัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการศาสนา และองค์กรทางศาสนาไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย โดยคณะกรรมการ
จะกาหนดให้ใช้บังคับกับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือนิติบุคคล
ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากาไรมาแบ่งปันกันด้วยก็ได้
มาตรา ๗๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดมาตรการและวิธีการที่จาเป็นให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้
การรับบริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เปิดเผยและตรวจสอบได้
และให้มีหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของการบริจาคแก่พรรคการเมือง รวมทั้งให้มีอานาจ
ออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งของคณะกรรมการ
หมวด ๖
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๒ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสานักงานกองทุนหนึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง การให้การศึกษา
แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
อย่างแท้จริงและการดาเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกาหนด
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๗
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๕) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
อันเนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

๒๑
(๖) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๗) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๘๙
และมาตรา ๑๑๖
(๘) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้ แต่กองทุนจะรับมอบเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา ๖๘ มิได้
(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของกองทุน
เงินตาม (๓) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๓
เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๓ ทรัพย์สินของกองทุนเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจในการควบคุมดูแลการดาเนินการ
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง การบริหาร และควบคุมดูแลกองทุน
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่แทน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสานักงบประมาณหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนสองคนเป็นกรรมการ และให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการกองทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๗๕ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการกาหนด
วงเงินที่จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองสาหรับปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๗๒ (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
แต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(๓) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
(๔) เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนตามมาตรา ๗๒ (๕) ที่ได้รับในปีงบประมาณ
ก่อนหน้านั้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

๒๒
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ตามมาตรา ๗๒ (๘) ถ้าผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์
ว่าให้แก่พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่น ให้นามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ ถ้าผู้มอบให้
มิได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ ให้นามาจัดสรรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(๖) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกินร้อยละแปดสิบ
มาตรา ๗๖ เงินกองทุนดังต่อไปนี้ ให้นามาจัดสรรเพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุน
และการดาเนินกิจการของคณะกรรมการและสานักงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการอันเป็น
วัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรียกเก็บ
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๗๒ (๒) ไม่เกินร้อยละสามสิบ
(๒) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๖)
(๔) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๗)
(๕) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมการหรือสานักงาน
หรือไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด แต่การนาไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะกระทามิได้
เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี ให้นาส่งคืนเข้ากองทุน
มาตรา ๗๗ การจัดสรรเงินตามมาตรา ๗๕ ให้แก่พรรคการเมือง ให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินจัดสรรตามมาตรา ๗๖ (๑) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษี
ได้ระบุไว้
(๒) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้จัดสรรให้ตามจานวนเงินค่าบารุง
พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจานวน
เงินค่าบารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจานวนเงินค่าบารุงที่พรรค
การเมืองนั้น ๆ ได้รับมาในปีที่ผ่านมา แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบารุงพรรคการเมือง
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา
(๓) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียง
ที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปสาหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยแต่ละพรรค
การเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนนเสียง
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ สาหรับปีอื่นให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมือง
ทุกพรรคได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๖๓ ตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับ
(๔) ในกรณีที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อันเป็นผลจากการกระทาของสมาชิก
ของพรรคการเมืองใด เมื่อได้วงเงินที่จะต้องได้รับจากการจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้นตาม (๑) และ (๒) แล้ว
ให้หักจานวนเงินทีค่ ณะกรรมการยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรของพรรคการเมือง

๒๓
และส่งคืนเข้ากองทุนก่อน ถ้าภายหลังมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิดหรือรับผิด
น้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ถ้าเงินที่จัดสรรให้มีไม่พอ ให้ดาเนินการหักจากเงิน
จัดสรรในปีต่อ ๆ ไปจนครบ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกที่ต้องรับผิด
ตามคาพิพากษา
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ และเมื่อคณะกรรมการ
ได้แจ้งเตือนแล้วยังมิได้ปฏิบัติตาม คณะกรรมการอาจลดจานวนเงินที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้น
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุน
มาตรา ๗๘ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๗๗ ให้ใช้เพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดทากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก
ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม การส่งเสริมความรู้ในทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการอื่นใด
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดและเมื่อใช้ไปเพื่อการใดแล้ว ให้จัดทารายงานให้คณะกรรมการทราบ
ทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
แต่จะนาไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๒ ไม่ได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
ให้นายทะเบียนทราบก่อนก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
คณะกรรมการจะกาหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
แต่ละด้านตามสัดส่วนที่กาหนดก็ได้
พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเพื่อจ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอื่นทานองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการกาหนดมิได้
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรา ๗๘ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเรื่องนั้น
ของปีถัดไป และในการนี้ อาจลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา ๗๗ ในปีถัดไปด้วยก็ได้
ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา ๗๘ แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงาน
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่รายงานภายในเวลาที่กาหนด ให้นายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และให้งดการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัด ๆ ไป จนกว่าจะชาระคืนครบถ้วน

๒๔
มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค โดยคานึงถึงจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๓ หรือเพื่อแถลง
ผลงานของพรรคการเมือง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศ
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หมวด ๗
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๑ เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนาไปใช้จ่ายเพื่อดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
และสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง
พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดาเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด ให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลใดให้เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจาหรือเป็นครั้งคราว ถ้าการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึง
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบียน
กาหนด และให้ประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไปด้วย
ห้ามมิให้สมาชิกซึง่ ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๓ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่จะต้อง
ตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการนาเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นใด
นอกจากที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒

๒๕
หมวด ๘
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๔ พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๕
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๖
(๓) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด ๙ การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๘๕ พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ
(๑) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
มาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือไม่สามารถดาเนินการตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(๒) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจานวนสมาชิกเหลือไม่ถึง
ตามที่กาหนดในมาตรา ๓๓ (๑) ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน
(๓) ภายหลังจากที่ดาเนินการครบตามมาตรา ๓๓ (๒) มีจานวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๔) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดาเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
(๕) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง
ทั่วไปสองครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
(๖) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(๗) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้
พรรคการเมืองสิ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีเช่นนี้ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วย
กับการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพ
ของพรรคการเมืองตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๘๖ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

๒๖
(๑) กระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) กระทาการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๘
(๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคตามที่มีกฎหมายกาหนด
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พรรคการเมืองกระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๘๗ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทาการตามมาตรา ๘๖
ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๘๖ คณะกรรมการจะยื่นคาร้องเอง
หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคาร้องและดาเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดี นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือ
ดาเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทาใด
ไว้เป็นการชั่วคราวตามคาร้องขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี ก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียน
ประกาศคาสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ
หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้า หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป
จดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในกาหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ และให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชาระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
หกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน ถ้าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชาระบัญชีไม่เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือนโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

๒๗
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง
ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชาระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
ในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบมิได้
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง
หรือจาหน่ายทรัพย์สินของพรรคการเมืองเพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีได้ ในกรณีที่
พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี ให้คณะกรรมการ
สั่งจ่ายเงินจากกองทุนตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ
ในการชาระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด
ให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับพรรคการเมือง
ไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็นของกองทุน
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัดมาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีของ
พรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๙
การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๙๐ ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้
มาตรา ๙๑ การควบรวมพรรคการเมืองให้กระทาได้เฉพาะเป็นการรวมกัน
เพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่
มาตรา ๙๒ ในการควบรวมพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ ให้พรรคการเมือง
ที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนพรรคการเมืองละสิบคน ประชุมร่วมกัน
เพื่อดาเนินการร่างข้อบังคับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ดาเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกัน เพื่อประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐
และดาเนินขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ การเรียกประชุมตั้งพรรคการเมือง
ต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และให้ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๙๓ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๗ แล้ว
ให้คณะกรรมการมีคาสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง โดยให้สมาชิกพรรค
การเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ

๒๘
และความรับผิดของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคาสั่ง
การสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกาหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอน
สิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคาสั่ง
หรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๙๕ ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่า
เป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมือง ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๙๖ ผู้ใดไม่มาให้คาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียน
ตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๓ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกาหนดห้าปี
มาตรา ๙๘ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด หรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ าม
มาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือวรรคสี่ และไม่รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทราบ หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี

๒๙
มาตรา ๙๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหก มาตรา ๔๑ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถึงสามล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ หัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือเหรัญญิกผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง
หรือวรรคสี่ มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๑ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองจัดทาทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาเพื่อให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดโดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดาเนินกิจการเช่นเดียวกับ
พรรคการเมือง หรือดาเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็นหัวหน้า
พรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด แต่ยินยอมรับการแต่งตั้ง
เพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๐
พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้น
ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับการดารงตาแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๗ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
หรือสมาชิกเพื่อกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๐๙ ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๑ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดออกหนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๕๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๒ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการมาตรา ๕๑
วรรคสอง หรือมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละ
ห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ วรรคสอง
หรือวรรคสาม มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๔ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกาหนดห้าปี

๓๑
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ซึง่ สั่งการหรือรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นด้วย
มาตรา ๑๑๖ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่า
เกินที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกาหนดห้าปี และให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๖๐ ตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๑๑๗ ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๑๒๐ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ พรรคการเมืองใดจัดทารายงานตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๒๒ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ วรรคสามหรือวรรคสี่
ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของจานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระทาความผิดซ้า
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้น
มาตรา ๑๒๓ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
และเหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ใดนาหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนาเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนาไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๑

๓๒
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง หรือเปิดเผย
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
มีกาหนดห้าปี และในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง และละเลยไม่ดาเนินการตามหน้าที่ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกาหนดห้าปีด้วย
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น
มาตรา ๑๒๖ สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒๗ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทาความผิด ถ้าการกระทาความผิด
ของพรรคการเมืองนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของหัวหน้าพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของพรรคการเมืองนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้
พรรคการเมืองนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๒๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีโทษ
ปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบความผิดดังกล่าวได้
เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป

๓๓
มาตรา ๑๓๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าจาเลย
อยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ ให้ศาลมี
อานาจพิจารณา สืบพยาน และอ่านคาพิพากษาลับหลังจาเลยได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๑ ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อดาเนินการตาม
มาตรา ๑๓๒ โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองที่สานักงานจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๒ พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๑ ต้องดาเนินการในเรื่อง
และภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๑ ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
(๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับยังมีสมาชิก
ไม่ถึงห้าร้อยคน ต้องดาเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
(๓) จัดให้มีทุนประเดิมจานวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่พรรคการเมือง
มีเงินหรือทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบพร้อมด้วยหลักฐานการกันเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว
(๔) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนชาระค่าบารุงพรรค
การเมืองสาหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
พร้อมด้วยหลักฐานแสดงการชาระค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว
สมาชิกที่ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้างค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีก่อน ๆ
อยู่เป็นจานวนเท่าไร ให้เป็นอันพับไป
(๕) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองชาระเงินค่าบารุงพรรคการเมืองให้ได้จานวน
ไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ได้

๓๔
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีดังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพของสมาชิกที่มิได้ชาระค่าบารุงพรรคการเมือง
เป็นอันสิ้นสุดลง และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ตามรายการและวิธีการ
ที่นายทะเบียนกาหนด
(๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทาคาประกาศอุดมการณ์
ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
ที่แก้ไขใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องดาเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว
ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา และมีสมาชิกของพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนา
อยู่ในจังหวัดแต่ละจังหวัด ๆ ละไม่น้อยกว่าสามคนสาหรับจังหวัดที่มีสมาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคด้วย
(๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดให้ครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มี
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แต่ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาที่กาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๓๒
วรรคหนึ่ง พรรคการเมืองอาจทาหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จาเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้ว
ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้วพรรคการเมืองใดยังมิได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพไป ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓)
(๔) (๖) และ (๗) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งสาขาพรรคการเมือง ไม่ครบถ้วน จะส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไม่ได้
การยื่นขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติ และให้นายทะเบียนมีอานาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ แต่ในกรณี
ที่จะไม่อนุญาตให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง ให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการที่จะวินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับทราบคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดยังดาเนินการตามมาตรา ๑๓๒
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ไม่ครบถ้วน ห้ามมิให้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรคการเมืองนั้น

๓๕
มาตรา ๑๓๔ ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรเงินให้พรรคการเมืองตามมาตรา ๗๗ (๓)
ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๕ ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สาหรับพรรคการเมืองที่ขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่มี
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ ของพรรคการเมืองดังกล่าว ประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนสี่คน และตัวแทนสมาชิกจานวนเจ็ดคนซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองมีในแต่ละภาคตามที่คณะกรรมการกาหนดและในกรณีที่มี
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดแล้ว ตัวแทนสมาชิกดังกล่าวต้องเป็นตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัด ในกรณีที่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดไม่ถึงเจ็ดคน ให้ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดทั้งหมดเป็นตัวแทนสมาชิกด้วย
มาตรา ๑๓๖ ในการเรียกเก็บค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีแรกที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามมาตรา ๑๓๒ (๔) พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ากว่าอัตราที่กาหนด
ตามมาตรา ๑๕ (๑๕) ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท
ในการเรียกเก็บค่าบารุงพรรคตามมาตรา ๑๓๒ (๔) พรรคการเมืองใดมิได้มีข้อบังคับ
กาหนดให้เรียกเก็บเงินค่าบารุงพรรค หรือกาหนดให้เรียกเก็บในอัตราต่ากว่าที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นกาหนดให้เรียกเก็บในอัตราตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๗ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน
และงบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๘ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๙ ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และกาหนดวิธีการหักค่าลดหย่อนตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ

๓๖
มาตรา ๑๔๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินการทางปกครองหรือดาเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
การกระทาใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระทานั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาล
มีอานาจดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มาตรา ๑๔๑ บรรดาผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกาหนด
ตามระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น
ผู้ใดถูกต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกห้ามดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้ถือว่าผู้นั้น
ถูกห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเนื่องไป
จนครบกาหนดตามระยะเวลาที่ถูกห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๔๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการเพื่อให้มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
และคาสั่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลาดังกล่าว มิให้นับรวมระยะเวลาที่มีกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่ถึงห้าคนเข้าด้วย
ในระหว่างดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
และคาสั่ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียน ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

