
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  จํานวน  หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด 

อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี  ของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง   
และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  จํานวน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี
ของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐๕/๒๕๕๔  เม่ือวันที่   
๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เรื่อง  จํานวน  หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
ตามปกติประเพณีที่พรรคการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  จํานวน  หลักเกณฑ์
และวิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง  
ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  จํานวน  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง   
ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามประกาศนี้   
ข้อ ๕ ในประกาศฉบับนี้ 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
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“ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนใด 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 

“สมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า  
สมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 

“การให้ตามปกติประเพณี”  หมายความว่า  การให้ที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
เป็นแบบแผน  ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี  เช่น  งานวันเกิด  งานบวช  งานโกนจุก  งานแต่งงาน  
งานขึ้นบ้านใหม่  งานบุญ  งานเทศกาล  งานขึ้นปีใหม่  งานศพ  หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
เป็นต้น  ทั้งนี้  ไม่ได้หมายรวมถึงกรณีการให้ในวาระอันสมควรแก่ทายาทโดยธรรม  ตามมาตรา  ๑๖๒๙  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ธรณีพิบัติภัย  ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  อันมีมา
เป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย 
ของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ   

ข้อ ๖ การให้เงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี
ของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมืองแก่บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ในเขตเลือกตั้งที่ผู้บริจาคหรือให้
การสนับสนุนนั้น  เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีราคาหรือมูลค่า 
ในแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทเว้นแต่การให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกินสามล้านบาท  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิก 
ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้ได้ไม่เกินสามแสนบาท 

ข้อ ๗ กรณีที่ ผู้ให้เป็นพรรคการเมือง  พรรคการเมืองนั้นต้องจัดให้มีการบันทึกบัญชี 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วนทุกครั้ง  เพื่อแสดงถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการให้ดังกล่าวไว้ในงบการเงินของพรรคการเมืองโดยชัดเจน 

ข้อ ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ  ๖  ผู้ให้ต้องรวบรวมรายละเอียดของการบริจาค
หรือการสนับสนุนซ่ึงมีราคาหรือมูลค่าส่วนที่เกินในแต่ละโอกาสไปแสดงรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้นั้น  ตามมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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พรรคการเมืองใดฝ่าฝืนความในมาตรา  ๘๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  พรรคการเมืองนั้นต้องรวบรวมรายละเอียดของการบริจาค
หรือการสนับสนุนซ่ึงมีราคาหรือมูลค่าส่วนที่เกินในแต่ละโอกาสไปแสดงรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองนั้น  ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๙ การนับระยะเวลาในการนําราคาหรือมูลค่าในส่วนที่เกินจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖   
ไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปให้นับระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรให้นับ
หลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

(๒) ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากเหตุ อ่ืนนอกจากการครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร  ให้นับหลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงวันที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

ข้อ ๑๐ การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้  แก่บุคคล  คณะ
บุคคล  หรือนิติบุคคล  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  จํานวน  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้เงนิ  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้  ตามปกติประเพณี  ของพรรคการเมือง
ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ถือเป็นการให้เงินทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่
บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณีตามประกาศฉบับนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


