ส่ง กรธ.

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ....
........................................................
........................................................
........................................................
...................................................................................................................................................
...........................
โดยที่เป็นการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
...................................................................................................................................................
...........................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะความในข้อ ๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“พรรคการเมือง” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคการเมือง
“ที่อยู่” หมายความว่า ที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
แก่พรรคการเมือง เพื่อการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
หรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมือง
ตามข้อบังคับพรรคการเมือง
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
(๓) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

๒
(๔) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการหรือคิดค่าเช่าหรือ
ค่าบริการน้อยกว่าที่คิดจากบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๕) การให้ใช้บุคลากรซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองหรือ
สมาชิกไม่ต้องชาระค่าจ้างหรือสินจ้างหรือต้องชาระค่าจ้างหรือสินจ้างเพียงบางส่วน เว้นแต่การเป็นอาสาสมัคร
นอกเวลาการทางานโดยปกติของผู้นั้น
(๖) การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้บริการหรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดจากบุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า
(๗) การให้สว่ นลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จาหน่ายโดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า
(๘) การให้เดินทางหรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ที่คิดจากบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๙) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่นให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ที่คิดจากบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๐) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย
หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดจากบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๑) การอื่นซึ่งเป็นการกระทาที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกได้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณ
เป็นเงินได้หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่าย
การดาเนินการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ซึ่งพรรคการเมืองจัดให้แก่สมาชิกและมิได้
เป็นไปเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่สมาชิก มิให้ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นนายทะเบียน
มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและจดทะเบียน
พรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบ การดาเนินงานของพรรคการเมืองและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติ หน้าที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้น ายทะเบี ยนมีอานาจเรีย กบุ คคลที่เกี่ยวข้องมาให้คาชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา
หรือตรวจสอบได้
ให้ถือว่านายทะเบียนเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

๓
หมวด ๑
การจัดตั้งและจดทะเบียนพรรคการเมือง
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๘ ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
และมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดหรือเป็นผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะผู้เริ่ม
จัดตั้งพรรคการเมืองอื่น มีจานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป อาจรวมกันเป็นคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองดาเนินการออกหนังสือเชิญชวนผู้อื่น
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ และมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดหรือเป็นผู้เริ่ม
จัดตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้
จานวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามภาคที่นายทะเบียนกาหนดภาคละไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนซึ่งเมื่อรวมกับจานวน
ผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วไม่น้อยกว่าห้าพันคนย่อมจัดตั้งพรรคการเมืองได้ โดยจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๙ ก่อนดาเนินการโฆษณาเชิญชวนผู้อื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง
มีหนังสือแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนดพร้อมกับ
หนังสือเชิญชวนสามฉบับซึ่งคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองได้ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วยทุกฉบับ
หนังสือเชิญชวนนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ และชื่อย่อพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๓) แนวนโยบายของพรรคการเมือง
(๔) ชื่อ อายุ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ของคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย และแนวนโยบาย ต้องมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่อง
เชื้อชาติหรือศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือไม่ขัด
ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๙ ให้ตรวจสอบว่า
หนังสือเชิญชวนมีรายการถูกต้องและครบถ้วนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีจานวนตาม
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
(๒) มีชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย และแนวนโยบายของพรรคการเมืองในลักษณะตามมาตรา ๙
วรรคสาม และ
(๓) ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไม่ซ้า หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ
ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของคณะผู้เริ่มจัดตั้ง พรรคการเมืองอื่นที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหรือ
จดทะเบียนพรรคการเมืองไว้ก่อนแล้วหรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๔
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีรายการถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๑๐
ให้ออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีรายการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๐
หรือมีรายการไม่ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๙ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ซึง่ นายทะเบียนแจ้งให้คณะผู้เริ่มจัดตั้ง
พรรคการเมืองดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ดาเนินการแก้ไข
ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองและบอกกล่าวเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลที่สั่งไม่รับแจ้งการ
จัดตั้งพรรคการเมืองไปยังคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้ ให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นคาร้อง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว และให้คาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด
ในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไม่มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคณะผู้เริ่ม
จัดตั้งพรรคการเมืองตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองให้คณะ
ผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง เว้นแต่มีการดาเนินการตามมาตรา ๑๒
ให้นายทะเบียนรายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และตามมาตรา ๑๒
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของ
คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญชวนซ้า หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ
หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นที่ได้แจ้งไว้ในวัน และเวลาเดียวกัน
ให้นายทะเบียนดาเนินการต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือบอกกล่าวไปยังคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้ทาความ
ตกลงกันว่าคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดจะเป็นผู้มีสิทธิใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น
การตกลงกันดังกล่าวให้กระทาให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อได้ตกลงกันเป็น
ประการใดแล้วให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่ได้ตกลงกันภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
(๒) ในกรณีที่คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องยืนยันไม่ยอมตกลงกันหรือเมื่อพ้นกาหนด
เวลาดังกล่าวใน (๑) แล้ว ยังตกลงกันไม่ได้ให้นายทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรค
การเมืองให้แก่คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองที่เห็นว่ามีสิทธิดีกว่าตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาภายในสิบห้าวัน
ดังต่อไปนี้
(ก) คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีจานวนผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุดในนามของพรรคการเมืองตามหลักฐานใบสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นมากที่สุด
ย่อมมีสิทธิดีกว่า
(ข) ในกรณีที่คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (ก) มีจานวนเท่ากัน คณะผู้เริ่มจัดตั้ง
พรรคการเมืองที่จานวนผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุดในนามของพรรคการเมืองตามหลักฐานใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่เคยใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นมากที่สุดย่อมมีสิทธิดีกว่า
(ค) ในกรณีที่จานวนผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (ข) มีจานวนเท่ากัน ให้นายทะเบียน
ดาเนินการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองโดยเปิดเผย

๕
มาตรา ๑๓ เมื่อได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วให้คณะผู้เริ่มจัดตั้ง
พรรคการเมืองสมัครเข้าเป็นสมาชิกและมีสิทธิโฆษณาเชิญชวนผู้อื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อดาเนินการจัดตั้ง
และจดทะเบียนพรรคการเมืองได้ หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นให้ใช้ได้สองปีนับแต่วันที่ออก
มาตรา ๑๔ เมื่อคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองได้ดาเนินการเชิญชวนผู้อื่นให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ได้ครบจานวนตามมาตรา ๘ วรรคสองแล้ว ให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองนัดประชุมผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
เพื่อดาเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง
การเรียกประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองต้องประกาศให้บรรดาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทราบก่อน
วันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบด้วย
การประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ผู้มาประชุมเลือกกันเองให้ผู้หนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่มาประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองให้ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย ยกเว้นในกรณีที่
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
มาตรา ๑๕ การประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การกาหนดนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายตามหนังสือเชิญชวน
(๒) การกาหนดข้อบังคับของพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองจากรายชื่อผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิก
มาตรา ๑๖ ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติ
หรือศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือไม่ขัด
ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ และชื่อย่อพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๓) ที่ตั้งสานักงานใหญ่พรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๔) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) แผนและกาหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อานาจหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๖) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง
(๗) การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก
(๘) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๙) ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก

๖
(๑๐) ความรับผิดของสมาชิกพรรคการเมือง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีฝ่าฝืนนโยบาย
พรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
(๑๑) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรค
การเมือง โดยต้องมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อน
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
(๑๓) การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
(๑๔) รายได้ของพรรคการเมือง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบารุงพรรคการเมือง และการ
บริจาคแก่พรรคการเมือง ทั้งนี้ อัตราค่าบารุงพรรคการเมืองต้องกาหนดให้สมาชิกชาระปีละไม่น้อยกว่าสองร้อยบาท
(๑๕) การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๖) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะหรือความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
(๑) ขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
(๓) มีข้อกาหนดให้ดาเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณโดยมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกดาเนินการ
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณมีโอกาสรู้ข้อกล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหาได้ตามสมควร
(๔) มีข้อกาหนดให้มีการดาเนินการเพื่อให้สมาชิกที่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้น
จากสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเพราะเหตุที่สมาชิกผู้นั้นลงมติหรือไม่ลงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา
(๕) การอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การจัดให้มีการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการทางการเมือง หรือการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรมิให้ถือว่าเป็นการต้องห้ามตาม
วรรคสอง
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้มีจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน ประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก
พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สองคนซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๗) ของรัฐธรรมนูญ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งต้องไม่เกิน
คราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้

๗
ส่วนที่ ๒
การจดทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๑๘ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นคาขอจดทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในวันที่หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับอยู่ พร้อมทั้งส่งนโยบายของพรรคการเมือง
ข้อบังคับของพรรคการเมืองอย่างละสามฉบับ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และสาเนารายงานการประชุม
จัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
แบบคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ และชื่อย่อของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
(๓) ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๔) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก อย่างน้อยต้องมี
หมายเลขประจาตัวประชาชน ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
มาตรา ๑๙ เมื่อได้รับคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน โดยเป็นผู้
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๒) ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อมาตรา ๙ วรรคสาม และเป็น
ไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐ (๓)
(๓) นโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมืองมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อมาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๖
(๔) เอกสารการขอจดทะเบียนพรรคการเมืองมีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗
(๖) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง จากรายชื่อผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าการยื่นจดทะเบียนพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วน
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจดทะเบียนพรรคการเมือง และแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอจดทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายการใดไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นสาระสาคัญ
ของการจัดตั้งพรรคการเมืองให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไม่รับจดทะเบียน
พรรคการเมืองและแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอจดทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองที่จะดาเนินการ
เพื่อการจัดตั้งพรรคการเมืองและยื่นคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ภายในระยะเวลาของหนังสือรับรองการ
แจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านการไม่รับจดทะเบียนพรรคการเมือง
ตามวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่รับจดทะเบียนพรรค
การเมือง

๘
มาตรา ๒๐ ให้นายทะเบียนจดทะเบียนพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง และให้ประกาศ
การจดทะเบียนพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษาโดยระบุชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล
ให้ผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) มีสมาชิกภาพ
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๒
การดาเนินกิจการ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และการกาหนดนโยบายเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ส่วนที่ ๑
การดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินกิจการของพรรค
การเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และมติของที่
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก
เพื่อการนี้หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคน
ทาการแทนก็ได้
กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับ
พรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ต้องรับผิดตามวรรคสาม หากพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทา
การนั้น และได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได้ทา
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่สิ้นสุดการประชุมในกรณีที่ไม่ปรากฏในรายงานการประชุม
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องควบคุมไม่ให้สมาชิกกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องควบคุมไม่ให้ผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิกของพรรคการเมือง
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองฝ่าฝืนตามวรรคสอง ให้นายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะและต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่ง

๙
มาตรา ๒๓ ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนกาหนด
ต่อพรรคการเมืองที่ผู้นั้นประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก และให้คารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใด
และให้พรรคการเมืองส่งสาเนาใบสมัครและเอกสารประกอบดังกล่าวให้นายทะเบียน
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ ผู้ที่
ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกแอบอ้างอาจแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณา
ลบชื่อของผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น
มาตรา ๒๔ หัวหน้าพรรคการเมืองต้องจัดทาทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงเก็บรักษาไว้
ณ ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองและพร้อมที่จะให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได้
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงพร้อมด้วยรายชื่ออาชีพและที่อยู่
ของสมาชิกดังกล่าวหรือไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามวิธีการที่นายทะเบียนกาหนดให้นายทะเบียนทราบภายใน
วันที่เจ็ดของทุกสามเดือน และให้สรุปยอดจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปีให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่แจ้งนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทะเบียนสมาชิกให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมือง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนดังกล่าวเป็นทะเบียนที่ถูกต้องและแท้จริงตามกฎหมาย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓
(๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทาผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
(๗) กระทาการอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อพรรคการเมือง
กรณีมีเหตุว่าสมาชิกของพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บกพร่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ
กระทาผิดวินัยของพรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนอาจเข้าชื่อร้องขอให้
พรรคการเมืองมีมติให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง (๔)
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย มติของพรรคการเมืองต้องเป็นมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

๑๐
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสี่ไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
เลิก หรือยุบไป ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการการบริหารพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
กระทาการใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือยินยอมให้บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองกระทาการอัน
เป็นการครอบงาหรือชี้นาการดาเนินกิจการโดยอิสระของพรรคการเมือง
ให้นาความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้กระทาการฝ่าฝืนตามวรรคหนึง่ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ เข้าเป็นสมาชิก
หรือดารงตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองหรือยอมให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง
ห้ามมิให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นสมาชิกหรือดารงตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
หรือร่วมกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
ห้ามมิให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดารงตาแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือตาแหน่ง
อื่นใดของพรรคการเมือง
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณ
เป็นเงินได้จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อยอมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย หรือถ้อยคาในประการที่น่าจะทาให้ประชาชน
เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปล
หรืออ่านว่า “พรรคการเมือง” ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่น หรือในข้อมูลทางการ
สื่อสารใดๆ โดยมิได้เป็นพรรคการเมือง
มาตรา ๓๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนั้น
ต้องดาเนินการให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนกาหนดอย่างน้อย
ภาคละหนึ่งสาขา
มาตรา ๓๓ พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

๑๑
(๕) การคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อในการเลือกตั้งทั่วไป
(๖) รายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดาเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๗) แผนการดาเนินการสาหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การหาสมาชิกพรรคการเมือง
และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากร
ทางการเมือง
(๘) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจาปีของพรรคการเมือง
(๙) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กาหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๑) กิจการอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง
มาตรา ๓๔ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทั้งหมด ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
สมาชิก ทั้งนี้ มีจานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
การได้มาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
พรรคการเมือง ซึ่งต้องคานึงถึงสัดส่วนของจานวนสมาชิกที่มีตามสาขาในแต่ละภาคและสัดส่วนของจานวนสมาชิก
ชายและหญิง ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทาโดยเปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
(๓) และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
การจัดให้มีมติโดยมิได้จัดให้มีการประชุมใหญ่จะกระทามิได้
พรรคการเมืองใดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรา ๓๒ ให้องค์ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนั้น
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
มาตรา ๓๕ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า
ห้าร้อยคนแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากันมีสิทธิเข้าชื่อกันให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๖ สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนหัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองออกจากตาแหน่งได้ ในกรณีนี้ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คาร้องขอไปถึงพรรคการเมือง
มติให้ถอดถอนตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจานวนผู้ที่เข้าประชุมใหญ่
วิสามัญโดยให้ลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดถูกถอดถอน ให้ที่ประชุมใหญ่ดาเนินการเลือกบุคคล
เพื่อดารงตาแหน่งนั้นและให้นาความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการร้องขอถอดถอนประธาน
สาขาพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม โดยให้ใช้สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ และให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรคการเมืองนั้นเพื่อมีมติถอดถอน

๑๒
การดาเนินการตามมาตรานี้ให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวในวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การถอดถอนผู้นั้นตามมาตรานี้จะกระทามิได้
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อ สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ให้ถือว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะและความมุ่งหมายตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
(๓) (๔) หรือ (๕) ขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองดังกล่าวขัดต่อสถานะและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวนั้นเป็นอันยกเลิกไป
มาตรา ๓๘ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือรายการ
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง (๔) ที่จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนหรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา ๔๐
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือรู้เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พิจารณาแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียน
ถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
การแก้ไขรายการที่ได้ประกาศไว้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทารายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี
ปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการทีน่ ายทะเบียนกาหนดเว้นแต่พรรคการเมืองที่จดทะเบียน
ยังไม่ถึงเก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายน
โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
รายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุม ใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว
ตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคการเมืองต้องรับรองความถูกต้องและให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดาเนิน
กิจการของพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ
เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ
เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคสองแล้ว หากหัวหน้าพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงาน
ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าพ้นกาหนดระยะเวลาแล้ว
ยังมิได้รายงานโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่งได้และต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่ง

๑๓
มาตรา ๔๐ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสองร้อยคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้ง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น
หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและอย่างน้อย
จะต้องมีรายการแสดงที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่ทับซ้อนกับสาขาอื่นของพรรคการเมือง
รายชื่อ อาชีพ และที่อยู่ของกรรมการสาขาพรรคการเมืองนั้น
เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้วให้ออกหนังสือรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองให้มีจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน ประกอบด้วย ประธาน
สาขาพรรคการเมือง รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง รองเลขานุการสาขาพรรค
การเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง และ
กรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมืองอีกไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
จากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๗) ของรัฐธรรมนูญ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่เกิน
คราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้
มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีหน้าที่ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรคการเมือง
มาตรา ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจาปีของพรรคการเมือง
การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง
(๑) การเลือกตั้งประธานสาขาพรรคการเมือง รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขา
พรรคการเมือง รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
การเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง และกรรมการสาขาอื่นของพรรคการเมือง
(๒) การพิจารณาเสนอนโยบายพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการประกาศโฆษณา
(๓) การพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกในจังหวัดเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองต้องประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคการเมือง
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมืองซึ่งต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติตามวรรคสอง (๑) และ (๓) ให้ลงคะแนนลับ ส่วนการลงมติในเรื่องอื่นให้เป็นไปโดย
เปิดเผย เว้นแต่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าห้าสิบคนร้องขอ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
กิจการอื่นที่ต้องกระทาโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง วิธีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรคการเมืองพิจารณา และวิธีการดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๑๔
ส่วนที่ ๒
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและการกาหนดนโยบาย
เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง
มาตรา ๔๕ กรณีจังหวัดใดที่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยู่ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
พิจารณาเสนอนโยบายพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา และรายชื่อสมาชิกในจังหวัดนั้นเป็นผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
โดยการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อให้คานึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย
มาตรา ๔๖ กรณีจังหวัดใดที่มีจานวนสมาชิกตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปแต่ไม่มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยู่
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรค
การเมืองจัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นเพื่อพิจารณาเสนอนโยบายพรรคการเมืองที่ใช้
ในการประกาศโฆษณาและรายชื่อสมาชิกในจังหวัดนั้นเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๔๕
การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์
ประชุม และการลงมติเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ลงคะแนนลับ
มาตรา ๔๗ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องคานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลาดับดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมเสนอตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลตามวรรคสอง (๒) ต้องเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า หากไม่อาจ
ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงตามที่กาหนดได้ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่อ
ลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๗ ที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองอาจใช้
วิธีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมืองลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อจากรายชื่อตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง (๑) และ (๒)
มาตรา ๔๙ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘
ในเขตเลือกตั้งใดไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ยกเว้นกรณีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสาหรับการ
เลือกตั้งใหม่เพราะเหตุไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

๑๕
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๕๐ การกาหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คานึงถึงความเห็น
ของที่ประชุมตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ และก่อนประกาศนโยบายดังกล่าวพรรคการเมืองต้องจัดทาการ
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสีย่ งของนโยบายนัน้ และส่งข้อมูลการวิเคราะห์นโยบายต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินนโยบาย
(๒) ระยะเวลาในการดาเนินนโยบาย
(๓) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดาเนินนโยบาย
(๔) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินนโยบาย
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับการ
ประกาศโฆษณานโยบายดังกล่าว
หมวด ๓
การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง
ส่วนที่ ๑
การเงินของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจน
จัดให้มีการทาบัญชีตามมาตรา ๕๒ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทาบัญชีของ
สาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๕๒ และรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๒ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๖๙
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่
รายการนั้นเกิดขึ้น
มาตรา ๕๓ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทิน
ที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจาทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิดบัญชีให้จัดทางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมืองงบการเงินให้รวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองด้วย

๑๖
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ซึ่งได้รับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายได้อื่น ที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
มาตรา ๕๔ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว
ต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนโดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและปิดประกาศไว้
ณ ที่ตั้งสานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคการเมือง
ต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งงบการเงินต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชีหรือสาเนาบัญชีตามมาตรา ๕๒
เมื่อนายทะเบียนได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้วให้ประกาศให้สาธารณชนทราบ
มาตรา ๕๕ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๕๖ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมสาเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตาแหน่ง วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่พ้นจากตาแหน่ง
แล้วแต่กรณี รวมทั้งสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาในวันยื่นให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้ารับตาแหน่ง ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแล้ว บุคคลนั้นอาจส่งสาเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้
ตามกฎหมายอื่นนั้นต่อนายทะเบียนแทนก็ได้
มาตรา ๕๗ เมื่อนายทะเบียนได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตามมาตรา ๕๖ แล้ว ให้นายทะเบียนดาเนินการประกาศต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
ถ้านายทะเบียนมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้นายทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๘ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรค
การเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายเกินวงเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ใด รู้เห็น หรือทราบว่ามีการกระทา
ตามวรรคหนึ่ง ต้องยับยั้งเพื่อมิให้มีการกระทาดังกล่าว
ความในมาตรานี้ให้นาไปใช้บังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรค
การเมืองด้วยโดยอนุโลม

๑๗
มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้จัดสรรเป็นจานวนรวม
โดยพิจารณาตามจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรรให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเป็นรายบุคคล
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองตาม (๑) และ (๒) เกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๒
รายได้ของพรรคการเมือง
มาตรา ๖๐ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมืองตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจาหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินรายได้ที่เกิดจากการบริจาคตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๘๔
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๗) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง
(๘) รายได้อื่น
การหารายได้ตาม (๒) และ (๘) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกาหนด
มาตรา ๖๑ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมืองต้องกระทาโดยเปิดเผย
และแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการหาทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากผู้สนับสนุนรายใดที่มีจานวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ให้ถือเป็นรายได้จากการบริจาค
เมื่อพรรคการเมืองได้ดาเนินกิจกรรมหาทุนในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานรายได้ที่
หาได้และกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว
การรายงานตามวรรคสองให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นจานวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไปแก่กิจกรรมหาทุนนั้นด้วย

๑๘
ส่วนที่ ๓
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
มาตรา ๖๒ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับการบริจาคของหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการ
บริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑ วรรคสาม การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่หนึ่งพันบาท
ขึ้นไปให้กระทาโดยเปิดเผยชื่อผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้
ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่เป็นการบริจาคโดยไม่ปรากฏ
ชื่อผู้บริจาคตามวรรคหนึ่งหรือที่บริจาคให้ตนเป็นส่วนตัว
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑ วรรคสาม การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ห้าพันบาท
ขึ้นไปต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไปจะต้องบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คขีดคร่อม
มาตรา ๖๕ การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี
ให้กระทาได้โดยผู้เสียภาษีแต่ละคนอาจระบุชื่อพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคภาษีให้ได้หนึ่งพรรคการเมือง
ปีละห้าร้อยบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยอธิบดีกรมสรรพากร
การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งมิให้นาไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา ๖๘
ให้กรมสรรพากรจัดทารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่งพร้อมจานวนเงินที่ได้
จากการแสดงเจตนาบริจาคทั้งหมดส่งให้นายทะเบียน และโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมือง
ที่ได้รับบริจาคตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
กรมสรรพากรจะได้ตกลงกัน
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เกินกว่าสิบล้านบาทต่อปี
ในกรณีที่นิติบุคคลใดบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปจะต้องได้รับอนุมัติหรือ
สัตยาบันโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นหรือสมาชิกของนิติบุคคลนั้น
ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ผู้ใดรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการบริจาคแก่พรรคการเมืองให้พรรคการเมืองออกหลักฐานการรับบริจาค
ให้แก่ผู้บริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เมื่อมีการบริจาคแก่พรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่รับบริจาคต้องจัดทาบันทึกการรับบริจาคไว้เป็นหลักฐานและจัดส่ง
บันทึกการรับบริจาคของพรรคการเมืองพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่พรรคการเมือง เพื่อนาส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมือง
ไว้ก่อนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค
เมื่อพรรคการเมืองได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากการ
บริจาคแล้ว ให้ลงรายการการรับบริจาคในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายใน

๑๙
สิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่มีการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้บริจาคและจานวนเงิน รายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ได้รับบริจาคในแต่ละ
สัปดาห์ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในวันทาการวันแรกของสัปดาห์ถัดมาแล้วปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ต้ังสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและจัดส่งประกาศดังกล่าว
ให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
มาตรา ๖๘ ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินาจานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน
หรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากรได้เป็นสองเท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท
ในกรณีบุคคลธรรมดาและไม่เกินสองแสนบาทในกรณีนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑ วรรคสาม มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ จานวนเงิน และรายการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ของ
ผู้บริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค
(๓) สาเนาหลักฐานการรับบริจาค
(๔) จานวนเงินจากตู้บริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเป็นการให้หรือให้ใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
ให้คิดมูลค่าโดยคานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในทางการค้าในท้องที่นั้น หรือค่าของสิทธินั้นก่อน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไม่อาจคิดมูลค่าได้ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้น
ให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทาได้
มาตรา ๗๐ ในกรณีการบริจาคเป็นเงินสดให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นาไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา ๗๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับการบริจาคแล้วออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ได้รับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการบริจาคเงินเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิก
พรรคการเมืองนาส่งเข้าบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อมดังกล่าวไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
มาตรา ๗๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์
โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชี
เงินฝากและจานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีพร้อมทั้งส่งสาเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์รับรองแก่นายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผู้ใด
เพื่อกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ
ของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระทาการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือกระทาการอันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

๒๐
มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองรับบริจาคหรือขอรับบริจาค
จากผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกเว้นแต่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอื่นใช้สถานะหรือตาแหน่ง
หน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด้วยตนเอง
การเข้าร่วมกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมืองโดยมิได้มีการกระทาตามวรรคหนึ่งก่อนกิจกรรม
ดังกล่าวเริ่มขึ้นมิให้ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมืองจาก
(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน
หรือนอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพิจารณา
ตามอนุมาตรานี้ให้พิจารณาในวันก่อนวันที่บริจาคโดยให้ถือทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันก่อนวันที่บริจาค
(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือ ได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๕) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อ
ดาเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่กาหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๗๖ บริจาคแก่พรรคการเมือง
หรือสมาชิกผู้ใดเพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดาเนินกิจการในทางการเมือง
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กาหนดในประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งบริจาคแก่พรรคการเมือง
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามมาตรานี้ให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจานวนมาก
ที่สุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นแต่ละคนทุกคนและจานวนหุ้นส่วนหรือหุ้นมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดมาตรการและวิธีการควบคุม
การได้รับการบริจาคของพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเปิดเผย และให้มีอานาจตรวจสอบความถูกต้องของการบริจาค
แก่พรรคการเมือง รวมทั้งให้มีอานาจออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนที่ ๔

๒๑
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
มาตรา ๘๐ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยกองทุนประกอบด้วย
เงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย
(๒) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๕
(๓) เงินสนับสนุนสมทบจากรัฐตามมาตรา ๘๔
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๕) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๑๐๓
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๙) เงินดอกผลของกองทุน
(๑๐) เงินรายรับอื่น
การส่งเงินค่าปรับตาม (๕) หรือเงินหรือทรัพย์สินตาม (๖) เข้ากองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เงินตาม (๒) และ (๓) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาบริจาคให้ตามที่
อธิบดีกรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๕
มาตรา ๘๑ ทรัพย์สินของกองทุนเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้
มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจและหน้าที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรค
การเมือง และให้นายทะเบียนมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง การบริหาร และควบคุมดูแลกองทุน ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่แทน โดยคณะกรรมการดังกล่าวให้ประกอบด้วย
นายทะเบียนเป็นประธานกรรมการกรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหนึ่งคน ผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสานักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนของพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิก
ในสังกัดของพรรคตนดารงตาแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน ผู้แทนพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
ที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน ผู้แทนพรรคการเมืองที่มิได้
มีสมาชิกในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคนเป็น
กรรมการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนของพรรคการเมืองตามวรรคสองจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้

๒๒
วาระการดารงตาแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของพรรค
การเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการครบองค์ประกอบคณะกรรมการตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๘๓ ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองให้จัดสรรเป็นรายปีให้แก่พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด โดยได้รับคะแนนเสียง
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน
ได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ
การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดสรรตามจานวนคะแนนเสียงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยละหกสิบของจานวนเงินทั้งหมดทีจ่ ัดสรร สาขา
พรรคการเมืองซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดร้อยละสามสิบของจานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร
และจานวนสมาชิกซึ่งชาระค่าบารุงรายปีร้อยละสิบของจานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดแต่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นมิได้
ในกรณีที่เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองตามมาตรานี้
จะกระทาได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้ดาเนินการครบถ้วนตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๘๔ ให้รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคตามมาตรา ๖๕
ร้อยละห้าของจานวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการแสดงเจตนารวมกัน
การให้เงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่งให้แก่ทุกพรรคการเมืองเมื่อรวมกันแล้วจะเกินกึ่งหนึ่งของวงเงิน
ที่กองทุนจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองในปีนั้นมิได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ลดการจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองเป็นสัดส่วนกัน
มาตรา ๘๕ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๙ จัดทาแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา ๙๕ ของพรรคการเมืองในแต่ละปียื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
มาตรา ๘๖ ให้ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา ๘๓ แก่พรรคการเมืองตามสัดส่วน
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกันให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คานวณได้ตามมาตรา ๘๓ ลงกึ่งหนึ่ง
(๒) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปสามครั้งติดต่อกันให้ลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่คานวณได้ตามมาตรา ๘๓ ลงสามในสี่
(๓) ในกรณีที่สมาชิกของพรรคการเมืองใดไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปสี่ครั้งติดต่อกันให้เลิกให้เงินสนับสนุนตามมาตรา ๘๓ แก่พรรคการเมืองนั้น
ในกรณีทพี่ รรคการเมืองใดมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง
แทนตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่างให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการตามมาตรานี้
มาตรา ๘๗ ให้นายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค โดยคานึงถึงจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง

๒๓
เพื่อให้แถลงผลงานของพรรคการเมืองปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่นายทะเบียน
กาหนด
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองหรือสมาชิกได้ซื้อเวลา
ในการออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือได้ซื้อเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือโฆษณาโดยวิธีอื่น ให้นาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้ง
ถัดไปด้วย
มาตรา ๘๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
ต่อไปนี้
(๑) ค่าไปรษณียากร
(๒) ค่าโทรศัพท์หรือค่าโทรคมนาคมอื่น
(๓) การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง
(๔) ค่าเช่าสานักงานพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง
(๕) ค่าสาธารณูปโภค
(๖) ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองหรือเพื่อ
การหาเสียงเลือกตั้ง
(๗) การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดาเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
การสนับสนุนตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจานวนค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด โดยให้คานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงของพรรคการเมืองและสาขาของ
พรรคการเมืองประกอบด้วย
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บัญญัติ
ไว้ในส่วนนี้และส่วนที่ ๕ การใช้จ่ายของพรรคการเมืองจะต้องจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองและเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงิน ในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ยื่นต่อนายทะเบียน
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงานให้
นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าพ้นกาหนดระยะเวลาแล้ว
ยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่งได้ และไม่มีสิทธิเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก เว้นแต่จะ
พ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่ง
ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคการเมืองและอาจให้จัดผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วและปรากฏว่าพรรคการเมืองนั้น
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ ให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และให้นายทะเบียน
นาเงินที่เรียกคืนส่งเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วถ้าต่อมาปรากฏต่อนายทะเบียน
ว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ดาเนินการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ ให้นายทะเบียนเรียก

๒๔
คืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และให้นายทะเบียนนาเงินที่เรียกคืนส่งเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
มาตรา ๙๓ พรรคการเมืองใดได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วภายหลังปรากฏว่ามีเหตุที่พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ต้องเลิก หรือยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔ การสิ้นสภาพ การเลิก และการ
ยุบพรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองนั้นคืนเงินสนับสนุนแก่กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๔ พรรคการเมืองใดไม่คืนเงินสนับสนุนแก่กองทุนตามมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และ
มาตรา ๙๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินคืนแก่กองทุน
อย่างลูกหนี้ร่วม
ส่วนที่ ๕
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง
มาตรา ๙๕ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามแผนการใช้จ่ายเงินดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๙
(๔) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
การรายงานการใช้จ่ายเงินและการลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกาหนด
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินของพรรคการเมืองซึ่งมิได้เป็นไปตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณี ทั้งนี้ ตามจานวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งโดยการบริจาคหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลในเขตเลือกตั้งที่ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุนนัน้
เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการ
ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้นั้น และให้นาไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้นั้นในการ
สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
พรรคการเมืองใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๙
โดยให้นาไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป

๒๕
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลขอรับบริจาคหรือขอรับการสนับสนุน
ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรค
การเมืองหรือสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หมวด ๔
การสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมือง
ส่วนที่ ๑
การสิ้นสภาพพรรคการเมือง
มาตรา ๙๙ พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรา ๓๒ ได้ ภายในเวลาที่กาหนด
(๒) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป
(๓) ภายหลังจากที่ดาเนินการครบตามมาตรา ๓๒ มีจานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ
หนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๔) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนเป็นระยะ
เวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๕) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดาเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะ
เวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุตามมาตรานี้ให้นายทะเบียน
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริงให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง และให้นายทะเบียน
ประกาศการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองเห็นว่าการประกาศของ
นายทะเบียนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าว
ให้มีคาสั่งเลิกการประกาศได้
มิให้นาความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๒
การเลิกพรรคการเมือง
มาตร ๑๐๐ พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด ๕ การควบรวมพรรคการเมือง
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองจริงให้นายทะเบียนสั่งเลิกพรรค
การเมืองนั้น แล้วแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบ และประกาศคาสั่งเลิกพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา

๒๖
ส่วนที่ ๓
การยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๑๐๑ เมื่อพรรคการเมืองกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือกระทาการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจโดยวิธีการดังกล่าว
(๒) กระทาการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๒ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทาการตามมาตรา ๑๐๑ ให้นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นคาร้องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียน
ตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผูแ้ ทนจากสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานแล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจ
หาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการยื่นคาร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทางาน ให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจยื่นคาร้องเอง
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการดาเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระทาการตาม
มาตรา ๑๐๑ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งระงับการกระทาดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว
ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้วให้นายทะเบียนประกาศคาสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ซ้า หรือพ้อง กับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการทางการเมืองหรือประโยชน์อื่นใดในทานองเดียวกัน
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่
กรณีตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ และให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินชาระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน ถ้าสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินชาระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่จนกว่าการชาระบัญชีจะแล้วเสร็จแต่จะดาเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ เลิก หรือ
ยุบมิได้
เพื่อประโยชน์แห่งการชาระบัญชีตามวรรคหนึ่ง ผู้ชาระบัญชีอาจขอรับสนับสนุนเงินกองทุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในการชาระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่
องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับพรรคการเมืองไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สิน
ที่เหลือนั้นตกเป็นของกองทุน

๒๗
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หมวด ๕ ว่าด้วย
การชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัดมาใช้บังคับกับการชาระบัญชีของพรรค
การเมืองโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุต้องยุบตามมาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกาหนดห้าปีนับแต่
วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุตามมาตรา ๑๐๑
และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขการกระทาดังกล่าว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกาหนดเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่มีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
หมวด ๕
การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๑๐๖ ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้
มาตรา ๑๐๗ การควบรวมพรรคการเมืองอาจเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่
หรืออาจเป็นการรวมเข้าเป็นพรรคเดียวกับพรรคการเมืองที่เป็นหลักก็ได้
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่
ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของที่มีอยู่ของแต่ละพรรคการเมืองประชุมร่วมกันเพื่อ
กระทาการเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายพรรคการเมือง
(๒) กาหนดข้อบังคับพรรคการเมือง
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้วให้ดาเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
ทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๕ การเรียกประชุมตั้งพรรคการเมือง
ต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้ดาเนินการต่อไป
ตามหมวด ๑ การจัดตั้งและจดทะเบียนพรรคการเมือง ส่วนที่ ๒ การจดทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับการจดทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๑๐๙ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐๘ แล้ว ให้นายทะเบียน
ดาเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง เพื่อมีคาสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันเลิกไป โดยให้สมาชิก
พรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนและให้บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และ
ความรับผิดของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่ง
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้วให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบ
และให้ประกาศคาสั่งการเลิกและการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา

๒๘
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่การควบรวมพรรคการเมืองเป็นการรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือหลาย
พรรคการเมืองเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นหลักให้พรรคการเมืองที่จะรวมกัน
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่
จะรวมกันทุกพรรคการเมืองร่วมกันแจ้ง การรวมพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง เพื่อให้นายทะเบียนสั่งให้พรรคการเมืองที่รวมเข้ากับอีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักนั้น
เลิกไปนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่ง และให้นามาตรา ๑๐๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนผู้ใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีหนังสือรับรอง
การแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ผิดไปจากรายการในหนังสือเชิญชวน หรือแจ้ง
รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๙ โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๒ พรรคการเมืองหรือผู้ใดสมคบ รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้บุคคลใดดาเนินการใด
เพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่น หรือบุคคลใดกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยปราศจากมูลความจริงต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดดังกล่าว
พรรคการเมืองหรือผู้ใดสมคบ รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้บุคคลใดดาเนินการใดเพื่อกลั่นแกล้ง
พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
โดยปราศจากมูลความจริง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนซึง่ สั่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ผู้ใดมีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละละเลย หรือทราบว่ามีการกระทาตามมาตรา ๕๘
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณีแต่มิได้ยับยั้งเพื่อมิให้มีการกระทาดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้แสดงหลักฐานว่ามีการดาเนินการใดๆ เพื่อยับยั้งมิให้มีการกระทา
ตามวรรคหนึ่งโดยสมควรแล้ว ให้ผู้นั้นพ้นจากความรับผิดแม้ว่าจะยังคงมีการกระทาความผิดโดยฝ่าฝืนการยับยั้งนัน้
ก็ตาม
มาตรา ๑๑๕ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดแอบอ้างชื่อผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกพรรคของตน
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือหัวหน้าพรรคการเมือง หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดจัดทาทะเบียน
สมาชิกอันเป็นเท็จตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๖ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๙๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒๙
มาตรา ๑๑๗ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
ห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาเตือนของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๘ กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองผู้ใดรู้อยู่แล้ว
แต่จัดให้พรรคการเมืองกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมาตรา ๕๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดโดยเจตนาสมคบกันตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปดาเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือดาเนินการ
ไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง ผู้ใดช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่จัดให้มีการทาบัญชีของพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีการทาบัญชีของพรรคการเมืองโดยละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการ
ในบัญชีเป็นเท็จ แก้ไขบัญชี ซ่อนเร้น หรือทาหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การแสดงที่มาของรายได้
และการใช้จ่ายของพรรคการเมืองไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๕ หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๖ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่น้อยกว่าสามเท่าของ

๓๐
จานวนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรคการเมือง หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๘ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๙ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๙
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๐ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับเท่ากับหรือไม่เกินสองเท่าของจานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาค
มาตรา ๑๓๑ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๒ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๔ หัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา ๗๘ หรือกรรมการผู้มีอานาจอนุมัติในนามหน่วยงานดังกล่าว
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ ผู้บริหารสูงสุดของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐแห่งใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติ
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๓๖ หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑
และมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ และหากต่อมาได้รับคาเตือนจากนายทะเบียนแล้วยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาเตือนนั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของเงินสนับสนุนและดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ต้องคืนให้แก่กองทุน
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษปรับเป็นจานวนเงินสองเท่าของเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ตนได้รับ
มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๙ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๐ ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๔๑ ให้พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๓๑
ในกรณีที่พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พรรคใดยังมิได้ดาเนินการให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคนหรือมีสาขาพรรคการเมืองตาม
จานวนที่กาหนดในมาตรา ๓๒ หรือมิได้มีการดาเนินการอื่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้พรรคการเมืองนั้นดาเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรา ๓๒ หรือดาเนินการอื่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ดาเนินการให้ครบถ้วนตามวรรคสอง ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๒ ให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๓ ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกองทุนเพื่ อการ
พัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๔ พรรคการเมืองใดที่สิ้นสภาพ เลิก หรือถูกยุบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ เลิก หรือถูกยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๕ ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ
ให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะออกหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๖ ให้ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๗ การดาเนินการเรียกคืนเงินสนับสนุน การชาระบัญชี การดาเนินคดีใดๆ และกระบวนการ
เพื่อชาระค่าปรับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ดาเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

๓๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และสมควรกาหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง
การดาเนินกิจการของพรรคการเมือง การเงิน และการอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการสิ้นสภาพ
การเลิก และการยุบพรรคการเมือง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

