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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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให เ พิ่ม บทนิย ามคํ า ว า “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” ระหว า งคํ า ว า “การบริจ าค”
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) ชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมซ้ําหรือพองหรือมีลักษณะ
คล า ยคลึ ง กั บ ชื่ อ พรรคการเมื อ งหรื อ ภาพเครื่ อ งหมายพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ตามคํ า สั่ ง ของศาล
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๖ เวนแตจะไดลวงพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองนั้น”
มาตรา ๕ ใหย กเลิ กความในวรรคสามของมาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาคุณสมบัติหรือจํานวนของผูจัดตั้งพรรคการเมือง
หรือนโยบายและขอบังคับพรรคการเมือง หรือคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือชื่อพรรคการเมือง หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไมเปนไปตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๔) (๕)
หรือ (๖) ใหนายทะเบียนสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลให
ผูขอจัด ตั้ง พรรคการเมือ งทราบภายในสามสิบ วัน นับ แต วัน ที่น ายทะเบีย นไดรั บคํ าขอจั ดตั้ งพรรค
การเมือง”
มาตรา ๖ ใหยกเลิก ความในวรรคสองของมาตรา ๖๗ แห งพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพองหรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนิน กิจการทางการเมืองหรือประโยชนอื่นใด
ในทํานองเดียวกั น ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังมิได ลวงพน กําหนดระยะเวลาหาปนับ แตวัน ที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๑/๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๙๑/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ คณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญ

มีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมืองที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กระทําการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรื อความสงบเรี ย บร อ ยหรื อศี ล ธรรมอั น ดี ของประชาชนอั น เป น การกระทํ าที่ เ ป น ความผิ ดรุ น แรง
และเป นอั นตรายอย างยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับหลั กเกณฑ ในการใช
ชื่ อพรรคการเมื องหรื อภาพเครื่ องหมายพรรคการเมื องตามพระราชบั ญญั ติ ดั งกล าวยั งไม รั ดกุ ม และ
อาจมีการนําชื่อพรรคการเมืองหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมืองมาใชเพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง ทั้งจะทําใหบุคคลทั่วไปเกิด
ความเขาใจผิดวาพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแลวนั้นยังคงมีสิทธิในการดําเนินกิจการทางการเมืองตอไปได
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

