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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๒) พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

                                      
๑ รก.๒๕๔๑/๓๕ก/๑/๙มิถุนายน ๒๕๔๑ 
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“พรรคการเมือง” หมายความวา พรรคการเมืองท่ีคณะบุคคลรวมกันจัดตั้ง โดย
ไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี ้

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคการเมือง 
“ท่ีอยู” หมายความวา ท่ีอยูตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ

เปนเงินไดแกพรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อเปน
คาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง นอกเหนือจากคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
การเมืองตามขอบังคับของพรรคการเมือง 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และใหมีอํานาจออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
แลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๖  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรค

การเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี ้ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารมา
เพื่อประกอบการพิจารณาหรอืตรวจสอบได 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้งพรรคการเมือง 
------------ 

 
มาตรา ๘  ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณและไมมี

ลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมีจํานวนตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปสามารถ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
มาตรา ๙  ในการจัดตั้งพรรคการเมือง ใหผูจัดตั้งพรรคการเมืองจัดใหมีการ

ประชุมเพื่อกําหนดนโยบายพรรคการเมือง กําหนดขอบังคับพรรคการเมืองและเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐  พรรคการเมืองตองมีนโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองซึ่งตองไม

กอใหเกิดความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาระหวางชนในชาต ิไมเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐ และไมขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๑๑  ขอบังคับพรรคการเมืองอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมือง 
(๔) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด และการออกจากตําแหนงของ

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

(๕) แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง อํานาจหนาท่ีของสาขา
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด และการออกจากตําแหนงของ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง และอํานาจหนาท่ีของกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

(๖) การประชุมใหญของพรรคการเมืองและการประชุมของสาขาพรรคการเมือง 
(๗) สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
(๘) ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิก 
(๙) การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก 
(๑๐) วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก 
(๑๑) หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
(๑๒) การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง

และสาขาพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 
(๑๔) การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบดวยหัวหนาพรรค

การเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่นซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมี
อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๓  ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองยื่นคําขอจัดตั้งพรรค

การเมืองตอนายทะเบียนพรอมกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง บัญชีแสดง
ทรัพยสินและหนี้สินของพรรคการเมือง และสําเนารายงานการประชุมของผูจัดตั้งพรรคการเมือง 

คําขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดซึ่งอยางนอย
ตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมือง 
(๔) ชื่อ อาชีพ ท่ีอยู และลายมือชื่อของผูจัดตั้งพรรคการเมือง 
(๕) ชื่อ อาชีพ ท่ีอยู และลายมือชื่อของคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๔  เม่ือไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหนายทะเบียนพิจารณา

ตรวจสอบ ในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) ผูจัดตั้งพรรคการเมืองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๘ และมีจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน 
(๒) นโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองมีลักษณะไมขัดตอมาตรา ๑๐ 
(๓) เอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองมีรายการครบถวนตามมาตรา ๑๑ และ

มาตรา ๑๓ 
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒  และ 
(๕) ชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมซํ้าหรือพองหรือมี

ลักษณะคลายคลึงกับชื่อพรรคการเมือง หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของผูขอจัดตั้งพรรค
การเมืองอื่นที่ไดยื่นคําขอไวตามมาตรา ๑๓ หรือของพรรคการเมืองอื่นที่นายทะเบียนไดรับจด
แจงการจัดตั้งพรรคการเมืองไวกอนแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและครบถวนใหนายทะเบียน
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาคุณสมบัติหรือจํานวนของผูจัดตั้ง
พรรคการเมือง หรือนโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง หรือคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือชื่อพรรคการเมือง หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมเปนไปตาม
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๔) หรอื (๕) ใหนายทะเบียนสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจง
เปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่นาย
ทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสารขอจัดตั้งพรรค

การเมืองตามมาตรา ๑๔ (๓) มีรายการไมครบถวนตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๓ หรือมี
ขอความไมชัดเจนหรือบกพรอง ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมือง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อใหดําเนินการ
แกไขภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 

เมื่อผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองไดแกไขเอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองให
ถูกตองและครบถวนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลวใหนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับเอกสารดังกลาว 

ถาผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองไมดําเนินการแกไขเอกสารการขอจัดตั้งพรรค
การเมืองตามวรรคหนึ่ง หรือดําเนินการแกไขแลวแตยังไมถูกตอง ใหนายทะเบียนส่ังไมรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง และใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอจัดตั้งพรรค
การเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมาย

พรรคการเมืองตามที่ปรากฏในเอกสารการขอจัดตั้งพรรคการเมืองซ้ําหรือพอง หรอืมีลักษณะ
คลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองของผูจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
ที่ไดยื่นคําขอไวในวันเดียวกันใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงเปนหนังสือไปยังผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของเพื่อใหทําความตก
ลงกันวาผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดจะเปนผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น เมื่อไดตกลงกันเปนประการใดแลว ใหนายทะเบียนรับจดแจงการ
จัดตั้งพรรคการเมืองตามที่ไดมีการตกลงกันการตกลงกันดังกลาวใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของยืนยันไมยอมตกลงกันหรือเม่ือ
พนกําหนดเวลาดังกลาวใน (๑) แลวยังตกลงกันไมได ใหนายทะเบียนพิจารณารับจดแจงการ
จัดตั้งพรรคการเมืองจากผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เห็นวามีสิทธิที่จะใชชื่อพรรคการเมืองหรือ
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นดีกวา โดยพิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะใดมีจํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งหลังสุดในนามของพรรค
การเมืองตามหลักฐานใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เคยใชชื่อพรรคการเมือง
หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น มากกวา ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะนั้นยอมมีสิทธิ
ดีกวา 

(ข)ในกรณีที่จํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (ก) มีจํานวนเทากัน ผูขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองคณะใดมีจํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเคยสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งหลังสุดในนามของพรรคการเมืองตาม
หลักฐานใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เคยใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นมากกวา ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองคณะนั้นยอมมีสิทธิดีกวา 

(ค) ในกรณีที่จํานวนผูจัดตั้งพรรคการเมืองตาม (ข) มีจํานวนเทากันใหนาย
ทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยเพื่อใหไดผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองนั้น 

(๓) ในกรณีที่ชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนั้นเปนชื่อ
หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ไมเคยมีการใชมากอนและตกลงกันไมไดใหนายทะเบียน
ดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยเพื่อใหไดผูมีสิทธิใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองนั้น 

ใหนายทะเบียนแจงการรับจดแจงการจักตั้งพรรคการเมืองตาม (๒) และ (๓)เปน
หนังสือไปยังผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๗  ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งไมเห็นดวยกับคําสั่งไมรับจดแจงการ

จัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ มีสิทธิย่ืนคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังไมรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดแลว ใหนายทะเบียนปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๘  ใหนายทะเบียนจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรค

การเมืองและใหประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษาโดยระบุชื่อพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองขอบังคับพรรคการเมือง ช่ือหัวหนา
พรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมืองโฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๙  ใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง

แลวเปนนิติบุคคล 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 

---------- 
 

สวนท่ี ๑ 
การดําเนินกิจการในทางการเมือง 

----------- 
 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนิน

กิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมืองขอบังคับพรรคการเมือง และมติ
ของท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้หัวหนาพรรคการเมืองจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคน
หนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ผูซ่ึงจะเปนสมาชิกตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไมต่ํา

กวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะท่ีตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๒  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ 
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการเมือง 
(๕) พรรคการเมืองที่ผูนั้นเปนสมาชิกเลิกหรือยุบไป 
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคการเมืองตองเปนมติของที่ประชุมรวมของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และ
มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองท้ังหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถา
สมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย 

การอุทธรณของสมาชิกตอศาลตามวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสอง
ไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ 

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยและไมอาจเขาไปเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่พรรคการเมืองเลิกหรือยุบไป ใหถือวาสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัด
จากวันที่ครบหกสิบวันนั้น 

 
มาตรา ๒๓  หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขา

เปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อประโยชนของพรรคการเมือง 

หามมิใหผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ใน
พรรคการเมืองหรือรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดใชชื่อหรือถอยคําในประการที่นาจะทําใหประชาชน

เขาใจวาเปนพรรคการเมือง หรือใชชื่อที่มีอักษรไทยประกอบวา “พรรคการเมือง” หรืออักษร
ตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา “พรรคการเมือง” ในดวงตราปาย ชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรอื
เอกสารอยางอื่น หรือในขอมูลทางการสื่อสารใด ๆ โดยมิไดเปนพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๒๕  เม่ือนายทะเบียนไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลวการ

ดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหพรรคการเมืองกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง 
(๑) การเปล่ียนแปลงนโยบายพรรคการเมือง 
(๒) การเปล่ียนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมืองเลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และ
กรรมการบริหารอืน่ 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๒๖  ท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองตองประกอบดวยคณะกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง ผูแทนของสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง 

ในระหวางท่ีพรรคการเมืองใดดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา 
๒๙ ใหท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองนั้นประกอบดวยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และสมาชิก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรค

การเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดใหพรรคการเมืองกระทําการใด ๆ ฝาฝน
นโยบายพรรคการเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมืองอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ แตลักษณะการกระทํายังไมรุนแรงจนเปน
สาเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเตือนเปนหนังสือให
หัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้น ระงับหรือจัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ในกรณีท่ีนาย
ทะเบียนเตือนเปนหนังสือแกบุคคลที่ไมใชหัวหนาพรรคการเมืองตองสงสําเนาหนังสือเตือนนั้นให
หัวหนาพรรคการเมืองทราบโดยเร็ว 

ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรอื
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจย่ืนคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทํา
ดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบรหิารพรรคการเมืองท้ังคณะหรือบางคน
ออกจากตําแหนงได 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง ผูนั้นไมมีสิทธิเปนกรรมการบริหารพรรค
การเมืองอีก เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นอยกวาหาสิบคนเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะ
ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 
มาตรา ๒๙  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการ

จัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซ่ึงอยาง
นอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดท่ีนาย
ทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นใหหัวหนา

พรรคการเมืองมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแต
วันที่จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น 

หนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนดและอยางนอยจะตองมีรายการแสดงท่ีตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ และท่ีอยูของ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองนั้น 

เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแลว ใหออกหนังสือ
รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองประกอบดวยประธานสาขาพรรค

การเมือง รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง รองเลขานกุารสาขา
พรรคการเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง และกรรมการอื่นของ
สาขาพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ดําเนินกิจการให

เปนไปตามนโยบายและขอบังคับพรรคการเมืองตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายพรรคการเมืองขอบังคับพรรค

การเมือง หรือรายการตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง (๕) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน หรือรายละเอียด
ที่แจงไวในแบบตามมาตรา ๓๐ ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหพิจารณาแกไขรายละเอียด
ดังกลาว 

การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน และใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปล่ียนแปลงนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

การแกไขรายการที่ไดประกาศไวตามมาตรา ๑๘ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๔  หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความ

เปนจริง เก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการเมือง และพรอมที่จะใหนายทะเบียน
หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได 

ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินท่ี
ผานมาพรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดให
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมกราคมของทุกป 

ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให
นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ทะเบียนสมาชิกใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค

การเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด
และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวน
แตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหพรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกวุฒิสภาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 

สวนท่ี ๒ 
การเงินของพรรคการเมือง 

----------- 
 
มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๓๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๓๘  บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง

ประกอบดวย 
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย 
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘ 
(๓) บัญชีแยกประเภท 
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดย

ครบถวน 
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการ

นั้นเกิดขึ้น 
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันส้ิน

เดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
 
มาตรา ๓๙  พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายใน

วันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน 
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบ

รายได และคาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมืองงบการเงินใหรวมถึงงบ
การเงินของสาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย 

งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หน้ีสิน และทุนของพรรคการเมือง 
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงท่ีมาของรายได ซึ่งไดรับจากเงิน

บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค
การเมือง โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกต้ังตองแสดงไวโดยชัดเจน 

งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการสอบบัญช ี
 
มาตรา ๔๐  งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนญุาตตรวจสอบและรับรองแลวตอง

เสนอที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิก
ทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ท่ีตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม
นอยกวาสิบหาวัน 

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนา
พรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรค



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเมืองสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรค
การเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ 

เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลว ใหนาย
ทะเบียนเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ 

 
มาตรา ๔๑ รายไดและทรัพยสินท่ีพรรคการเมืองไดรับตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๔๒  ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและ

กรรมการสาขาพรรคการเมือง มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองควบคุมพรรคการเมืองไมใหใช
จายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นเกินวงเงินที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใชจาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินวงเงินตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังน้ี 
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให

จัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวใน
บัญชีรายชื่อที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเปนรายบุคคล 

คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามมิใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองตาม (๑)  และ (๒) เกินกวาจํานวน
ที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา 

 
หมวด ๓ 

การสนับสนุนพรรคการเมือง 
----------- 

 
สวนท่ี ๑ 

การบริจาคแกพรรคการเมือง 
----------- 

 
มาตรา ๔๕  การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหกระทําโดยเปดเผยตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  เม่ือมีการบริจาคแกพรรคการเมือง ใหพรรคการเมืองออกหลักฐาน

การรับบริจาคใหแกผูบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
เมื่อพรรคการเมืองไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคการเมืองเปดเผยรายชื่อผู

บริจาคและจํานวนเงินที่ไดรับการบรจิาคตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหัก

เปนคาลดหยอนตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได 
 
มาตรา ๔๘  ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบรจิาคซึ่ง

ตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ ท่ีอยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปน

เงินไดของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบรจิาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการ
บริจาคดวย 

(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค 
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค 
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ

เปนเงินได ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของสิทธินั้นกอนจึงบันทึกลงในบัญช ีและในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได 

 
มาตรา ๔๙  หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองกรรมการ

สาขาพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
ตามมาตรา ๔๘ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับการบริจาค 

 
มาตรา ๕๐  บรรดาเงินท่ีพรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรค

การเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใน
นามของพรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงินไปฝากไวกับ
ธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่
เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดเปดบัญช ี

 
มาตรา ๕๑  หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการ
บริจาคโดยไมเปดเผย 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความ
มั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการ
อันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทํา
การอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
มาตรา ๕๓  หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือดําเนินกิจการในทางการเมืองจาก 
(๑) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจด

ทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร 
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซ่ึงมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุน

หรือเปนผูถือหุนเกินรอยละยี่สิบหา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) องคการหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือมีผูจัดการ หรอื
กรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย 

(๕) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรอื
นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 

(๖) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๔  หามมิใหบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๕๓ บริจาคเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรค
การเมือง หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง 

 
มาตรา ๕๕  หามมิใหนิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริจาคเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกพรรคการเมือง 

 
สวนท่ี ๒ 

การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ 
---------- 

 
มาตรา ๕๖  ใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมือง
และการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย 
(๒) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
(๔) เงินหรือทรัพยสินท่ีพรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี ้
(๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๖๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๗) เงินดอกผลของกองทุน 
(๘) เงินรายรับอื่น 
การสงเงินคาปรับตาม (๓) หรือเงินหรือทรัพยสินตาม (๔) เขากองทุนใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
มาตรา ๕๗  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดสรรเงิน

สนับสนุนแกพรรคการเมือง และควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน 
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนให

คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่แทนโดยคณะกรรมการ
ดังกลาวใหประกอบดวย นายทะเบียนเปนประธานกรรมการกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผูแทนสํานัก
งบประมาณหนึ่งคน ผูแทนของพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
เลือกกันเองจํานวนสามคน และผูแทนของพรรคการเมืองซึ่งไมมีสมาชิกในสังกัดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งเปนผูแทนของ
พรรคการเมือง และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง ใหจัดสรรใหเปนรายป

ตามโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของแตละพรรคการเมืองท่ีย่ืนตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด โดยให
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง จํานวน
คะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองไดรับในการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
หลังสุด จํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองและจํานวนสาขาพรรคการเมือง ตามลําดับ 

 
มาตรา ๕๙  ใหพรรคการเมืองใชจายเงินสนับสนุนเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของเงินสนับสนุนท่ีพรรคการเมืองไดรับเพื่อการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้งและการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและ
ประชาชนท่ัวไป 

 
มาตรา ๖๐  ใหนายทะเบียนประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานี

วิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐใหจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค โดยคํานึงถึงจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองเพื่อใหแถลงผลงานของพรรคการเมืองปหนึ่ง
ไมนอยกวาสามคร้ังโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับ 
การสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดาน

อื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๖๒  พรรคการเมืองท่ีไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนให

เปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี ้และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลวถาตอมา

ปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
หรือมาตรา ๔๐ ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุน
ท่ีเรียกคืนสงเขากองทุน 

 
มาตรา ๖๔  พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ภายหลังปราฏกวามี

เหตุตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ให
พรรคการเมืองนั้นคืนเงินสนับสนุนแกกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง 
----------- 

 
มาตรา ๖๕  พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง 
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน 
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕ 
(๔) มีคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๖๒ 

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอ
นายทะเบียน เม่ือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตาม
คํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖  เม่ือพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูก

ศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรคการเมือง 
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

(๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(๓) กระทําการอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอื 

(๔) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 
 
มาตรา ๖๗  เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียน
แจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหย่ืนคํารองเพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ให
นายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากอัยการสูงสุด 
เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจย่ืนคํารองเอง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซึ่ง
กระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังระงับการ
กระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่พรรคการเมืองเลิกหรือยุบตามมาตรา ๖๕ นอกจากกรณี
ตามมาตรา ๖๕ (๓) ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ของพรรคการเมืองตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพรรคการเมืองเลิก หรือยุบ และให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
นายทะเบียน ถาสํานักงานตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีไมเสร็จภายในเวลาดังกลาวใหขอขยายเวลา
ไดอีกไมเกินหกเดือน 

ในการชําระบญัช ีเม่ือไดหักหน้ีสินและคาใชจายแลวยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด 
ใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลตามที่ระบุไวในขอบังคับพรรคการเมือง ถาในขอบังคับพรรค
การเมืองไมไดระบุไวใหทรัพยสินท่ีเหลือน้ันตกเปนของกองทุน 

ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒  
หมวด ๕ วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใช
บังคับกับการชําระบัญชีของพรรคการเมืองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการตามมาตรา 

๓๕ หรือมาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค
การเมืองที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรค
การเมือง หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได  ท้ังนี ้
ภายในกําหนดหาปนับแตวันท่ีพรรคการเมืองนั้นตองยุบไป 

 
หมวด ๕ 

การรวมพรรคการเมือง 
--------- 

 
มาตรา ๗๐  การรวมพรรคการเมืองอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรค

การเมืองใหม หรืออาจเปนการรวมเขาเปนพรรคเดียวกับพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได 
 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่การรวมพรรคการเมืองเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปน

พรรคการเมืองใหม ใหพรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละ
พรรคการเมือง 

เมื่อที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลว ใหหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรคการเมืองละสิบคนประชุมรวมกัน
เพื่อกระทําการเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม ดังน้ี 

(๑) กําหนดนโยบายพรรคการเมือง 
(๒) กําหนดขอบังคับพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสองแลว ใหดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ระหวางสมาชิกของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๙ 
การเรียกประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองตองแจงใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบกอน
วันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติวาดวยการจัดตั้งพรรค
การเมือง 

 
มาตรา ๗๒  เม่ือนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๑ 

แลว ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหพรรค
การเมืองที่รวมเขากันเปนอันยุบไป โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองเดิม
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองใหมที่จัดตั้งขึ้น หรือเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคการเมืองอื่นในกรณีที่อาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองเดิมเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใหมที่จัดตั้งขึ้น และใหบรรดาทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิและความรับผิดของ
พรรคการเมืองเดิมโอนไปเปนของพรรคการเมืองใหมตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนประกาศ
คําสั่งการยุบและการรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีการรวมพรรคการเมืองเปนการรวมพรรคการเมืองหนึ่ง

หรือหลายพรรคการเมืองเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เปนหลัก ให
พรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของแตละพรรคการเมือง 

เมื่อที่ประใหญของแตละพรรคการเมืองเห็นชอบใหรวมกันแลวใหหัวหนาพรรค
การเมืองท่ีจะรวมกันทุกพรรคการเมืองรวมกันแจงการรวมพรรคการเมืองตอนายทะเบียน และให
นายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหพรรคการเมืองที่
รวมเขากับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักนั้นยุบไปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งและใหนํา
มาตรา ๗๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังตามมาตรา ๗ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕  ผูใดโดยเจตนาสมคบกันตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปดําเนินกิจการ  
เชนเดียวกับพรรคการเมืองหรือเขาลักษณะเปนพรรคการเมืองโดยมิไดจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๖  หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคส่ี มาตรา 

๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ วรรคสองหรือมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
มาตรา ๗๗  กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง

ผูใดรูอยูแลวแตจัดใหพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กําหนดหาป 

 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาผูฝาฝนใดไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนสัญชาติไทย และเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
ดวย 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง

หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๘๐  หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่ง

ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๔ วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 
๖๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๘๑  หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรอื

วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๒  พรรคการเมืองใดชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๘๓  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรค

การเมืองผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๓๗ หรือจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวน
การลงรายการในบัญชีลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชี
อันจะเปนผลใหการแสดงที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความ
เปนจริง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๘๔  หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ

กรรมการสาขาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสน
บาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๘๕  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ 

หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๑ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมนอยกวาสามเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหแกพรรคการเมือง หรือทั้งจําทั้งปรับและใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดหาป 

 
มาตรา ๘๗  หัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา 

๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๘๘  หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองกรรมการ

สาขาพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมนอยกวาสอง
เทาแตไมเกินส่ีเทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค 

 
มาตรา ๘๙  พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๒ หรอื

มาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๙๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไม

เกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูฝาฝนใดไมมีสัญชาติไทยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑  นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษปรับไมนอยกวาสาม
เทาของจํานวนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่บริจาคใหแกพรรคการเมือง 

 
บทเฉพาะกาล 

______ 
 
มาตรา ๙๒  ใหพรรคการเมืองซ่ึงจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และ
ในกรณีท่ีพรรคการเมืองดังกลาวพรรคใดยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ใหพรรคการเมือง
พรรคนั้นดําเนินการใหครบถวนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙๓  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้

ใชบังคับใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ และพรรคการเมืองซ่ึง
นายทะเบียนไดรับแจงการจัดตั้งไวตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับดําเนินการจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง หรือเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง แลวแต
กรณี  ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๙ และดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหพรรคการเมืองดังกลาวดําเนินการตามท่ีไดรับแจงจากนายทะเบียน
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงนายทะเบียน
ทราบภายในสิบหาวัน  ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๔  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดตามมาตรา ๙๒ ไมดําเนินการให

ครบถวนตามมาตรา ๒๙ ใหพรรคการเมืองนั้นเปนอันยุบไปตามมาตรา ๖๕ และใหนายทะเบียน
ดําเนินการตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

พรรคการเมืองซึ่งนายทะเบียนไดรับแจงการจัดตั้งไวตามพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ มิไดดําเนินการตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามมาตรา ๙๓ ใหหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองที่นายทะเบียนไดออกใหตาม
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนอันยกเลิกไป 

 
มาตรา ๙๕  ภายหลังจากที่พรรคการเมืองไดดําเนินการเลือกตั้งเหรัญญิกพรรค

การเมืองตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลวใหหัวหนาพรรคการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกรีบดําเนินการนําเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบังคับสง
ตอเหรัญญิกพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดเลือกตั้งเหรัญญิกพรรคการเมือง 

ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองกรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกคนใดไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา 
๔๙ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เพื่อกําหนดระเบียบการจัดตั้งและการดําเนินกิจการ
พรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๒๔ม.ค.๔๕ 

A+B (C) 
สุกิจ/กองเกียรติ  จัดทํา 
        ๑๗ มี.ค.๔๖ 
 


