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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา   “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “ศาลรัฐธรรมนูญ”  ระหวางคําวา  “การบริจาค”   

และคําวา  “กองทุน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

““ศาลรัฐธรรมนูญ”  หมายความรวมถึง  องคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ” 
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖)  ของมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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“(๖)  ชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมซํ้าหรือพองหรือมีลักษณะ
คลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองที่ ถูกยุบตามคําส่ังของศาล
รัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๖๖  เวนแตจะไดลวงพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังใหยุบพรรค
การเมืองนั้น” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา   ๑๔  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาคุณสมบัติหรือจํานวนของผูจัดต้ังพรรคการเมือง  
หรือนโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง  หรือคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   
หรือชื่อพรรคการเมือง  หรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองไมเปนไปตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  
หรือ  (๖)  ใหนายทะเบียนส่ังไมรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลให 
ผูขอจัดต้ังพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับคําขอจัดต้ังพรรค
การเมือง” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําส่ัง
ยุบพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา  และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมาย
พรรคการเมืองซํ้า  หรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมายพรรค
การเมืองที่ถูกยุบนั้น  เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมืองหรือประโยชนอื่นใด 
ในทํานองเดียวกัน  ทั้งนี้  ในระหวางที่ยังมิไดลวงพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังให 
ยุบพรรคการเมืองนั้น” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๙๑/๑  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๙๑/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ
ไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
มีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมืองที่กระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  กระทําการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเปนการกระทําที่ เปนความผิดรุนแรง 
และเปนอันตรายอยางย่ิงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประกอบกับหลักเกณฑในการใช 
ชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมและ 
อาจมีการนําชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให 
ยุบพรรคการเมืองมาใชเพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง  ทั้งจะทําใหบุคคลทั่วไปเกิด
ความเขาใจผิดวาพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแลวนั้นยังคงมีสิทธิในการดําเนินกิจการทางการเมืองตอไปได  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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