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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคมติประชา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามมติในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได รั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
ชื่อ พรรคมติประชา ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแตวั น ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคมติประชา ดังนี้
ขอบังคับพรรคมติประชา พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอบังคับพรรคมติประชา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้ เ พื่ อ ใช ดํ า เนิ น งาน
ตามเจตนารมณแ ละอุด มการณข องพรรค และเพื่อการปฏิบัติภารกิจดัง กลาวอยางมีป ระสิทธิภาพ
พรรคจึงกําหนดขอบังคับ ซึ่งถือเปนธรรมนูญของพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมติประชา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับพรรคมติประชานี้
“พรรค” หมายความวา พรรคมติประชา
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคมติประชา
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคมติประชา
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคมติประชา
“ตัวแทน” หมายความวา ตัวแทนพรรคมติประชา
“ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด” หมายความวา ตัวแทนพรรคมติประชาประจําจังหวัด
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคมติประชา
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคมติประชา
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“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคมติประชา
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคมติประชา
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความวา รองเลขาธิการพรรคมติประชา
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคมติประชา
“รองเหรัญญิกพรรค” หมายความวา รองเหรัญญิกพรรคมติประชา
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกพรรคมติประชา
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคมติประชา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคมติประชา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคมติประชา
“หัวหนาสาขาพรรค” หมายความวา หัวหนาสาขาพรรคมติประชา
“ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคนี้ใหเรียกวา “พรรคมติประชา” มีชื่อยอวา “มปช.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PEOPLE VOTE PARTY” มีชื่อยอวา “PVP”
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคมติประชาและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคมติประชา

(๒) เครื่องหมายเปนรูปมือที่ชูรว มกันของคนในชาติ ความหมายคือ การใหสิทธิประชาชน
ซึ่งเปนสมาชิกพรรคออกเสียงตัดสินใจดวยตนเองใหมากที่สุด
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สวนที่ ๑
คําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองพรรคมติประชา มีดังตอไปนี้
พรรคมติป ระชา จัด ตั้งขึ้น เพื่อใหเปน พรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกคน
ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พรรคเชื่อมั่นในแนวทางการกระจายอํานาจใหแกประชาชนโดยตรงอยางกวางขวาง
และใหใชสิทธิไดงาย สะดวกและบอยครั้ง จะเปนการแกปญหาเรื่องการทุจริต ทั้งยังสามารถสราง
และกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนใหแกประชาชนสวนใหญข องประเทศไดอยางแทจริงและยั่งยืน
และจะใชเทคโนโลยีหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณนี้ โดยพรรคมติประชาจะขอดําเนินการ
ตามแนวทางนี้เปนพรรคแรกในประเทศไทย
สวนที่ ๒
นโยบายพรรค
ขอ ๗ นโยบายของพรรคมติประชา มีดังตอไปนี้
ป ญ หาของประเทศไทยเกิ ด จากประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของภาครั ฐ เป น หลั ก
และที่ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐไมดกี ็เนือ่ งจากปญหาการทุจริตของเจาหนาที่รัฐในทุกระดับงาน
นักการเมืองจะมีโอกาสทุจริตไดยากหรือเปนไปไมไดเลยถาเจาหนาที่รัฐไมรวมมือ จึงกลาวไดวาเจาหนาที่รัฐ
ที่ทุจริตยินดีที่ไดนักการเมืองที่ทุจริตมาเปนผูบริหารประเทศ เพื่อจะไดรวมกันทุจริตหรือรวมกันปกปดความผิด
เพราะตางก็ทุจริต เมื่อเปนเชนนี้งบประมาณของประเทศไทยที่มีจํานวนประมาณหนึ่งลานลานบาทตอป
ที่นาจะทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจไดเปนอยางดีก็ไมเปนอยางที่ควรจะเปน ทําใหการพัฒนา
ดานการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาสังคม การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล อม การเกษตรกรรม ดานการปองกัน ประเทศ ก็ไ ดรับ ผลกระทบไปดว ย
นอกเหนือจากการขาดประสิทธิภาพเนื่องจากการทุจริตในดานตาง ๆ เองแลว
ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศนั้นประกอบดวย ความมั่นคงภายในประเทศ
และความมั่ น คงภายนอกประเทศ การแก ป ญ หาด า นความมั่ น คงควรเริ่ ม จากป ญ หาความมั่ น คง
ภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยหลายปที่ผานมา ประสบกับปญหาเรื่องนี้ตอเนื่องมาอยางยาวนาน
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ทําใหเกิด ผลกระทบไปถึง การพัฒ นาดานตาง ๆ ของประเทศ เกิ ด ความขัด แยงระหวางคนในชาติ
การแกไขคือทําใหคนในประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําระหวางคนในสังคม
มี น อ ยลง จะช ว ยทํ า ให ล ดความขั ด แย ง ในสั ง คมลงและเกิ ด การร ว มแรงร ว มใจในสั ง คมมากขึ้ น
ความมั่น คงทางภูมิศาสตรควรใหความสําคัญ แตควรสําคัญ นอยกวามั่น คงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เพราะถาประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็สามารถเพิ่มงบประมาณทางทหารเพื่อเสริมความมั่นคง
ในการปองกันประเทศไดในภายหลัง
การกระจายอํานาจใหกับประชาชนไดใชอํานาจโดยตรงใหมากและบอยครั้งจะชวยลดการทุจริต
ของนักการเมือง นักการเมืองที่ไมทุจริตเขาไปบริหารประเทศก็จะทําใหเจาหนาที่รัฐมีโอกาสทุจริตไดนอยลง
ดั ง นั้ น นโยบายหลั ก ของพรรคมติ ป ระชาคื อ การกระจายอํ า นาจให ป ระชาชน
เพื่อปราบทุจริต ปราบทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหประเทศมั่งคั่ง ประชาชนทุกคนอยูดีกินดี มีความสุขสมบูรณในทุกดาน
ดานการเมือง
(๑) ใหมีการใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสรางประโยชนสุขใหแกประชาชน
ในสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึงสงเสริมใหประชาชนไดใชอํานาจโดยตรงหรือใชอํานาจโดยตรงรวมกับ
ผูอื่นไดงาย สะดวก กวางขวางและบอยครั้ง ดวยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่รวดเร็วและประหยัด
ลดอํานาจโดยออมลงใหเหลือนอยที่สุด ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
(๒) ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตจังหวัดนั้น สงเสริมใหมีการพัฒนาจังหวัดโดยใหประชาชนไดใชอํานาจโดยตรงหรือใชอํานาจ
โดยตรงรวมกับผูอื่นไดงาย สะดวก กวางขวางและบอยครั้ง ดวยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่รวดเร็ว
และประหยัด ลดอํานาจโดยออมลงใหเหลือนอยที่สุดในการบริหารงานจังหวัด
ดานการบริหาร
(๑) พรรคมีนโยบาย พัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดงาย สะดวกและทันทีโดยประชาชนทั่วไปไมตองรองขอ ขอมูลทุกอยางจาก
การดําเนินงานของรัฐและวิสาหกิจที่รัฐถือหุนตองเปดเผยทั้งหมดบนสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีใดที่เหมาะสม
รวดเร็วและประหยัด ใหความสําคัญเรื่องความโปรงใสและการจัดการเรื่องทุจริตเหนือเรื่องความมั่นคง
ในหนวยงานของภาครัฐและวิสาหกิจที่รัฐถือหุน
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(๒) เจาหนาที่รัฐที่ทุจริตหรือขาดประสิทธิภาพตองถูกตรวจสอบและลงโทษใหเหมือน
วิสาหกิ จของเอกชนโดยทั่ว ไปที่ ตองมีก ารแขง ขัน การบริห ารทรัพ ยากรบุคคลของรั ฐ ต องคํ านึ ง ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน ข องประเทศเป น หลั ก ไม ส นใจที่ ตั ว บุ ค คลเนื่ อ งจากประเทศไทยนี้
มีผูมีความสามารถอยูเปนอันมากที่ตองการอาสาเขารับราชการเพื่อชวยกันพัฒนาประเทศ และเจาหนาที่รัฐ
ที่ทุจริตหรือขาดประสิทธิภาพก็ทราบดีอยูแลววาประโยชนของประเทศสําคัญกวาประโยชนสวนตน
พรรคจะแกไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ไมใหใชวิธีการโยกยายถากระทําผิดจริง
หรือขาดประสิทธิภาพตองใหออก เมื่อมีเจาหนาที่รัฐที่มีประสิทธิภาพดีแลวใหปรับลดจนอัตราใหเหลือนอยลง
จนมีภ าครั ฐ ที่มี ขนาดเหมาะสม และใหพิจ ารณาตอบแทนเจา หนาที่ รัฐ ที่ สุจริ ต และมีป ระสิท ธิภาพ
ตามความสามารถ
(๓) ปญ หาของประเทศไทยเกิด จากประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ เปน หลัก
และที่ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐไมดกี ็เนือ่ งจากปญหาการทุจริตของเจาหนาที่รัฐในทุกระดับงาน
จึงควรใหมีการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพอาจพิจารณาไดจาก
เงิน งบประมาณที่โ ครงการนั้น ไดรับ ทั้ง หมดเมื่อเทียบกับ ประสิทธิผลรวมของงานกับ เงิน ที่เหลือจาก
งบประมาณนั้ น ให เ ริ่ ม จากการบริ ห ารงานในระดั บ ท อ งถิ่ น ก อ น ถ า ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ รั ฐ
ในระดับทองถิ่นบริหารไดดีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจนมีเงินเหลือจากงบประมาณนั้นแลว
พรรคมี น โยบายให ท อ งถิ่ น นั้ น นํ า เงิ น ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นมาแจกจ า ยโดยตรงเป น เงิ น สด
ไปยังประชาชนที่มรี ายไดนอย เด็ก และผูสูงอายุที่อยูในทองถิ่นนั้นตามความเหมาะสมหรือตามที่จําเปน
เพื่อจูงใจใหประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นนั้นชวยกันตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารและใชจายเงินจากงบประมาณในโครงการตาง ๆ อยางแข็งขัน และยังเปนการกระตุน
เศรษฐกิจทองถิ่นอีกทั้งชวยลดชองวางรายได ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมโดยไมตองตั้งงบประมาณ
เพื่อชวยผูมีรายไดนอยโดยตรง
ดานเศรษฐกิจ
(๑) ปญหาการทุจริตของเจาหนาที่รัฐในทุกระดับงาน ทําใหผูประกอบการรายเล็ก กลาง
และใหญมีตนทุนการทําธุรกิจที่สูงและยากลําบาก การแกปญหาเศรษฐกิจ พรรคจึงตองแกเรื่องการทุจริต
ของเจาหนาที่รัฐ
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(๒) พรรคจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิต โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขาของ
ภาคการผลิตและบริการ
(๓) พรรคมีนโยบายทําตลาดรวมลงทุนในทุกจังหวัด เพื่อการพัฒนาสังคมผูประกอบการ
ในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร ให ผู ส ร า งสรรค ใ นสิ น ค า และบริ การ เข า ถึง แหล ง เงิ น
หรือรวมลงทุนกับนักลงทุนไดงาย สะดวก ไมเสียคาใชจาย ผานตลาดรวมลงทุนที่จะจัดใหมีทุกจังหวัด
เพื่อใหผูสรางสรรคกับนักลงทุนมาพบกัน
(๔) พรรคมีนโยบาย สงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมือง ไดแก การพัฒนา
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก การพั ฒ นา
เมืองศูนยกลางตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(๕) พรรคมีนโยบายใหมีการดําเนินตรวจสอบและลงโทษชาวตางชาติที่เขามาทําธุรกิจ
ในประเทศอยางผิดกฎหมายอยางจริงจัง หรือชาวตางชาติที่จัดทําเอกสารอันเปนเท็จ ใชใหคนไทย
ถือหุนแทนหรือซื้อทรัพยสินที่สงวนไวใหกับคนในชาติ แยง อาชีพคนไทยโดยเฉพาะในอาชีพคาขาย
หาบเร แผงลอย การคาขายในตลาดสด ตลาดนัด หรืออาชีพดานเกษตร ทําสวน ซึ่งเปนอาชีพของ
คนในระดับรากหญา โดยที่ทุกคนสามารถแจงไดโดยสะดวกผานโทรศัพทมือถือ
(๖) สรางเครือขายความรวมมือและรวมกลุม ทั้งในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ระหวางกลุมกับหนวยงานตาง ๆ เชน เครือขายเกษตรอินทรีย เครือขายขาว เครือขายประมงพื้นบาน
เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
(๗) สงเสริมการจัดการระบบการเงินของชุมชน มีกองทุนที่เขมแข็ง สามารถเปนกลไก
ทางการเงินของชุมชนในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและอาชีพของคนในชุมชน
(๘) พรรคสนับสนุนโครงการขุดคลองไทย ในเงื่อนไขที่ประเทศไทยไดประโยชนสูงสุด
ดานกระบวนการยุติธรรม
(๑) พรรคสนับสนุนการปฏิรูปตํารวจ ที่เนนการกระจายอํานาจไปสูจังหวัด ใหตํารวจจังหวัด
อยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหอัยการมีอํานาจในการตรวจสอบควบคุมงานการสอบสวน
(๒) ไทยเปนประเทศที่เปนประชาธิปไตยและมีเอกราช การปรับเพิ่มหรือลดบทลงโทษ
ในกฎหมายโดยเฉพาะในคดีอาญา ประชาชนชาวไทยควรมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดโทษเอง
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ใหเ หมาะสมกับ สภาพสัง คมไทยมากกวา บทลงโทษตามกฎหมายของประเทศอื่ น หรือ ความคิด เห็ น
ทางกฎหมายกลุมใดที่มีบริบท ภูมิหลัง ความเชื่อและสภาพสังคมที่ตางกัน การอางเรื่องขอบังคับสากล
หรื อข อตกลงระหว า งประเทศควรรั บ ฟง แต ไ มอ าจมีอํ า นาจเหนือ สิท ธิใ นระบอบประชาธิ ป ไตยของ
ประชาชนคนไทยได พรรคมีนโยบายที่จะยื่นญัตติแกไขกฎหมายผานสมาชิกสภาผูแทนของพรรคเสมอ
ถาสมาชิกมีมติใหแกไขปรับเพิ่มหรือลดบทลงโทษในกฎหมายใด
(๓) พรรคมีนโยบาย ที่จะจัดใหมีโปรแกรมที่ใชบนโทรศัพทมือถือ เพื่อใหบุคคลทั่วไป
สามารถใชแ จงขอมูล รูป ถาย ตําแหนง และเบาะแสขอมูลอื่น ไดโดยสะดวกภายหลัง จากที่พบเห็น
การกระทําความผิด ความไมเปนธรรมในสังคม การทุจริต ไมวาความผิดนั้นจะเปนความผิดตามฐานใด
ที่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว โดยที่ผูแจงไมตองสับสนหรือเปนภาระวาจะตองแจงเรื่องที่พบตอหนวยงานใด
ทําใหการจัดการและการแกไขปญหาการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และลดการกระทําความผิดที่จะเกิดขึ้นใหมในสังคม
ดานการเกษตรกรรม
(๑) วางระบบการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหมีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุมน้ํา
ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน
(๒) ส ง เสริ ม เทคโนโลยี เ พื่ อ ช ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการผลิ ต ภาคเกษตร
เทคโนโลยีดานสมารทฟารม เทคโนโลยีทางดานชีวภาพ
(๓) แกปญหาดานที่ดินทํากิน หนี้สินของเกษตรกร และการขายสินคาเกษตร ที่ผานมา
ราคาสินคาถูกกําหนดโดยพอคาคนกลาง แตการลงทุนและความเสี่ยงเปนของเกษตรกร เกษตรกรจึงไมมีสวน
ในการตัดสินใจกําหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไมเปนธรรม ไมแนนอน ขึ้นลงตามอํานาจซื้อ
ของพอคาขณะที่ราคาปจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาเปนวัฏจักรในภาคเกษตรกรรม
พรรคจึงมีนโยบายจัดตั้งองคกรเพื่อจัดการแกปญหานี้ทั้งระบบโดยเฉพาะที่ไมแสวงหากําไร แตจะคิดคาบริการ
เพียงเล็กนอย องคกรนี้จะทําหนาที่ใหความชวยเหลือเกษตรกร ใหการใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนปจจัยการผลิต
เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว วัคซีนและเงินทุนหมุนเวียนที่จะคิดดอกเบี้ยจาก
เงินสนับสนุนเปนทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากและการจายเงินสนับสนุนหรือปจจัยการผลิต
ก็จะใหตามความเปนจริง ดานโลจิสติกส จัดหาสถานที่ โกดัง ไซโล ขนสง เพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนยาย
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ผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร และดานการตลาด จัดการขายสินคาผลผลิตภาคการเกษตรใหกับ
เกษตรกร โดยจัดการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
โดยองคกรนี้จะทําหนาที่เปนพอคาคนกลางของรัฐแขงกับพอคาคนกลางที่เปนเอกชน แตขอแตกตาง
ที่สํ าคั ญ ที่ สุ ด ระหวา งองคก รนี้ กั บ พ อค าคนกลางที่เ ป น เอกชน คื อ จะไม คิด กํา ไรหรือ คา กํ าไรจาก
เกษตรกร จะคิดคาใชจายจากคาบริการแตเพียงเล็กนอยเทานั้น และขอดีอื่น คือ องคกรนี้สามารถรูวา
ปริมาณสินคาภาคการเกษตรแตละชนิดมีจํานวนเทาไหร เพราะเปนผูสนับสนุนปจจัยการผลิตและเงินทุน
เปนผูจัดการเก็บรักษาผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร จึงรูวาปริมาณที่แทจริงสามารถประมาณการสินคา
ภาคการเกษตรแตละชนิดที่จะขายได เปนตัวแทนในการทําสัญญาขายผลผลิตภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร
โดยเฉพาะตลาดในตางประเทศ จึงรูขอมูลวาเกษตรกรแตละรายที่มาใชบริการจะไดรับเงินเทาไหรจาก
การขายสินคา จึงสามารถแจงขอมูลใหกับเกษตรกรแตละรายทราบไดวา ในฤดูกาลผลิตนี้จะไดรับเงินเทาไหร
เกษตรกรก็จะสามารถวางแผนในการใชจายและเก็บออมเงินได การเขาใชบริการผลผลิตภาคการเกษตร
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูเปนเจาของผลผลิตตั้งแตแรกเริ่มเพาะปลูก จนถึงการนําผลผลิต
ไปเก็บรักษาไว และจนถึงการสงผลผลิตไปถึงมือผูซอื้ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เงินคาสินคาผลผลิต
ภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจะตกเปนของเกษตรกรเจาของผลผลิตทั้งหมดโดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
เพื่ อ ความสะดวกให เ กษตรกรรวมกลุ ม ในชุ ม ชนหรื อ รวมกลุ ม กั น ตามชนิ ด ผลผลิ ต ภาคการเกษตร
ที่เกษตรกรเหลานั้นผลิตเพื่อดําเนินการกับองคกรที่จัดตั้งนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งองคกรนี้
ก็ ใ ห ใ ช อ งค ก รที่ มี อ ยู ม าแต เ ดิ ม คื อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ องค ก ารคลั ง สิ น ค า
และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งแตเดิมหนวยงานเหลานี้แกปญหาของเกษตรกรไปคนละทิศคนละทาง
ให ร วมเป น องค ก รเดี ย วเพื่ อ การจั ด การอย า งมี เ อกภาพ ลดความสั บ สนและภาระในการติ ด ต อ
การดําเนินการใหกับเกษตรกรหรือกลุมของเกษตรกรลง
ดานพัฒนาสังคม
(๑) การสงเสริมการเกิดที่มีดที ั้งในดานคุณภาพและปริมาณ การพัฒนาสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการสรางครอบครัวที่อบอุนเขมแข็ง เหมาะสมกับคนรุนใหม สนับสนุนใหคนรุนใหมที่ทํางาน
หรือประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทางฐานะทางเศรษฐกิจดีมีบุตรใหมากขึ้นเพื่อแกปญหาวิกฤตการเกิดของ
เด็กในประเทศไทยที่มีแนวโนมลดลงมาอยางตอเนื่อง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) สร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม ลดความเหลื่ อ มล้ํ า เพิ่ ม โอกาส
การเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ยกระดับรายไดผานการสงเสริมทักษะเขาถึงขาวสารและเงินทุน
พัฒนาหลักประกันทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความยุติธรรม
กับทุกคนในสังคม
(๓) เสริมสรางการใชพลังของคนในสังคม การใชสิทธิโดยตรงของประชาชนไดงาย
สะดวก กวางขวางและบอยครั้งในการบริหาร การจัดการ เรื่องราวในทองถิ่นที่ตนอยูตลอดจนการใชสิทธิ
ในระดับประเทศ
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
(๑) การบูรณาการความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการสืบคนรากวัฒนธรรม นําสูการสืบสาน ตอยอดเพื่อการอนุรักษ
การศึกษา การทองเที่ยวและการสรางสรรค ผลักดันการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาใช
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของประเทศบนฐานวั ฒ นธรรม ด ว ยการส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรมสรางสรรคแบบครบวงจร
(๒) สงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่ตระหนักถึงคุณคาของ
งานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ใหคนไทยมีความรูความเขาใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ของประเทศและสามารถรั ก ษารากเหง า ของวั ฒ นธรรมไทย ประเทศไทยสามารถเผยแพร ง าน
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไทยไปทั่วโลกและใชศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปนสื่อในการสรางความสัมพันธ
หรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม
ดวยทุนทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยได
(๓) สนั บ สนุ น การนํ า มิติ แ ละความหลากหลายทางศาสนา ศิ ลปะและวัฒ นธรรม
มาใชในการแกไ ขปญ หาและพัฒนาเพื่อเสริมสรางสันติสุขและสรางรายไดใหแกป ระชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ดานการศึกษา
(๑) ปจจุบันในประเทศไทย มีคนจบปริญญาตรีเปนจํานวนมากแตผูประกอบการ
กลับหาบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในตําแหนงที่วางไมได เนื่องดวยปญหาของประเทศคือขาดคนที่

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

จบปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลน พรรคจึงมีนโยบายสงเสริมการศึกษาในทุกระดับ ที่เนนเพื่อการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอาชีพที่ประเทศขาดแคลน เพื่อใหการลงทุนของรัฐดานการศึกษามีประสิทธิภาพและผูเรียน
มีงานทําทันทีและมีรายไดดีหลังเรียนจบ สวนปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น แมมีความสําคัญแตประเทศ
ก็ผลิตบัณฑิตในสาขาเหลานั้นเปนจํานวนมากแลวจนเกินความตองการของตลาดแรงงาน ประเทศไทย
มีจํานวนทรัพยากรมนุษยที่จํากัด และไทยกําลัง เปน สัง คมผูสูง อายุพรอมทั้งเกิดวิกฤตจํานวนอัต รา
เด็กแรกเกิดของประเทศไทยนอยลง พรรคจึงเห็นควรลดความชวยเหลือในสาขาที่เกินความตองการ
เพื่อลดแรงจูงใจของนักเรียนและผูปกครองในการเขาสมัครเขาเรียนตอในสาขาดังกลาว
(๒) ใหมีโรงเรียนสอนภาษาไทยและอังกฤษ หรือโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
ในโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศทุกอําเภอและขยายจนถึงระดับตําบลเมื่อทองถิ่นนั้นมีความพรอม
(๓) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนแบบสะเต็มใหมากขึ้น วิธีการเรียน
แบบสะเต็มคือการเรียน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่นําองคความรู
และวิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต โดยใหมีการสอนโดยทั่วไป
ไมใชใหการเรียนดวยวิธีการนี้จํากัดอยูแตเด็กที่มีปญญาเลิศซึ่งในสังคมสวนใหญยังเขาใจผิด เพราะรูปการเรียน
แบบสะเต็มจะยัง ประโยชนตอเด็กนักเรียนทั่ว ไปสว นใหญเพราะไมเนน การเรียนเพื่อใชสอบแขงขัน
แตเรียนเพื่อพัฒนาทักษะวิธีการคิดที่เปนวิทยาศาสตรและนําไปใชในชีวิตจริง
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรม
ที่มีคุณภาพสูง หลากหลาย ผานระบบออนไลนที่ตองใหบริการโดยไมมีคาใชจาย ดวยรูปแบบเนื้อหา
ที่ประกอบไปดวยเอกสาร สื่อภาพนิ่ง เสียง สื่อภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล
หรื อ บนโทรศั พ ท มื อ ถื อ เพื่ อ ใช แ นะนํ า ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารเรี ย นรู ใช สํ า หรั บ เนื้ อ หา และใช สํ า หรั บ
การประเมินผลดวยตนเอง
ดานสาธารณสุข
(๑) การสรางความรอบรูดา นสุขภาพใหแกประชาชน พรอมทั้งเฝาระวังและจัดการกับ
ความรูทางสุขภาพที่ไมถูกตอง
(๒) ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพของประชาชน สรางสภาพแวดลอม
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีท่ ันสมัยที่สนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(๑) สนับสนุนและสงเสริม เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ในเชิงลึกและเชิงกวาง
เพื่อสรางความกาวหนาใหกับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม เพิ่มการลงทุนในเรื่องของบุคลากร การศึกษา
การวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งใหสรางการพัฒนาดานระบบอัจฉริยะตาง ๆ
เช น ฟาร ม อั จ ฉริ ย ะ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ใ ช ง านและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ดานการจั ด การพลัง งานทั้ง ระบบ ดานการดูแ ลสุ ขภาพและผูปว ย ด านการเกษตร ดา นการผลิ ต
ดานการขนสง ดานการเรียนการศึกษา เปนตน
(๒) สนับสนุนและสงเสริม เทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีเหมืองขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ดานหุนยนต เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานเศรษฐกิจและดานสังคม
ของไทยในอนาคต
(๓) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม เทคโนโลยี ด า นเคมี ด า นชี ว ภาพ ด า นวั ส ดุ ศ าสตร
ดานเทคโนโลยีการผลิตและการขนสง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานเศรษฐกิจ และดานสังคมของไทย
ในอนาคต
(๔) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) พัฒนาและใชพลังงานทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเมืองที่เปน มิต รกับ สิ่ง แวดลอม ลดปญ หาโลกรอนและปรับ ตัว ใหพรอมรับ กับ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม
ดานตางประเทศ
(๑) สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความรวมมือระดับภูมิภาคและโลกในฐานะการเปน
ผูประสานประโยชน เชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอํานาจ
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ
(๒) ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุน แสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคา
และบริการของไทย
(๓) การดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาภายใตกรอบ CLMVT

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๔) ส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการไทยในต า งประเทศเพื่ อ สร า งผลตอบแทนจากเงิ น ทุ น
สนับสนุนใหไทยเปนชาติการคาโดยใชยุทธศาสตรเชิงรุกจากการเขาเปนสมาชิกประเทศตามกลุมตาง ๆ
(๕) สร า งองค ความรูด า นการตา งประเทศและพั ฒ นาความเป น สากลของคนไทย
และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนที่มีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ
และสาธารณชนไทย
ดานการปองกันประเทศ
(๑) เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง เพื่อปองกันการโจมตี
จากภัยคุกคามตาง ๆ
(๒) การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร มี ม าตรการและการดํ า เนิ น การ
เพื่อปกปอง ปองกัน สง เสริม เพื่อรับ มือกับ สถานการณดานภัยคุ กคามที่จะสงผลตอการใหบ ริการ
ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อิน เทอรเน็ต โครงขายโทรคมนาคม การใหบริการโดยปกติของ
ดาวเทียม ระบบกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบกิจการสาธารณะที่สําคัญ ซึ่งเปนเครือขาย
ในระดับประเทศ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(๓) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและพัฒนาโครงสรางกําลัง
และยุ ท โธปกรณ ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ด า นเทคโนโลยี
การปองกันประเทศขึ้นใชเองโดยรวมกับสถาบันการศึกษาและนักวิจัยของไทย
สวนที่ ๓
ที่ตั้งสํานักงานของพรรค
ขอ ๘ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๐๒๒/๑๖ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ขอ ๙ สาขาพรรคที่ไดรับการอนุมัติจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา พรรคมติประชา สาขาภาค...
ขอ ๑๐ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่ไดรับการอนุมัติจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา ตัวแทน
พรรคมติประชาประจําจังหวัด... เขตเลือกตั้งที่ ...

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

หมวด ๒
โครงสรางการบริหารพรรคและตําแหนงในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางและตําแหนงในพรรค
ขอ ๑๑ โครงสรางและองคประกอบของพรรคมติประชาประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๔) ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๕) คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค
(๗) ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๘) ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับรัฐมนตรี
(๙) ที่ ป ระชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่นที่เปนสมาชิกพรรค
(๑๐) ยุวมติประชาและกลุมอื่น ๆ ที่ไดรับการอนุมัติการจัดตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่งซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกจํานวน ๙ คน
ซึ่งประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) รองเหรัญญิกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคสองคน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๒
หลักเกณฑใหดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการและกรรมการบริหารพรรค
หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการและกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย
(๓.๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓.๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๓.๓) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๓.๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล
(๓.๕) อยูในระหวางถูกสั่งหามมิใหดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองตามกฎหมาย
(๓.๖) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองอื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
(๔) เปนสมาชิกพรรคและชําระคาบํารุงพรรคแบบตลอดชีพ
(๕) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบของพรรค
ขอ ๑๔ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กอนการจัดประชุมใหญของพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอย
สามสิบวัน ใหผูสมัครเปนหัวหนาพรรคยื่นเอกสารเพื่อสมัครเปนหัวหนาพรรค หัวหนาพรรคตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๓ และขอ ๘๒ และตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองพันคน ผานการพิจารณาของสมาชิก
ผานเทคโนโลยีหรืออุปกรณอื่นใดที่อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกไดพิจารณาและรับรอง
(๒) นํา รายชื่ อ ผู ส มั ค รเป น หั ว หน า พรรคที่ ผ า นการพิ จ ารณาตาม (๑) เสนอต อ
ที่ประชุมใหญเพื่อเลือกหัวหนาพรรคคนใหมขึ้นเปนหัวหนาพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กเป น หั ว หน า พรรค เสนอชื่ อ สมาชิ ก เป น รองหั ว หน า พรรค
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และนายทะเบียนพรรค
(๔) ผูที่ไดรับเลือกเปนเลขาธิการพรรค เสนอชื่อสมาชิกเปนรองเลขาธิการพรรค
(๕) ผูที่ไดรับเลือกเปนเหรัญญิกพรรค เสนอชื่อสมาชิกเปนรองเหรัญญิกพรรค
(๖) สมาชิกซึ่งเปนองคประชุมของที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิก ตองมีผูรับรองไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของผูที่อยูในที่ประชุม เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปนกรรมการบริหารพรรคสองคนและถามีสมาชิก
ที่ไดคะแนนเสียงเรียงตามลําดับจากลําดับที่สามถึงลําดับที่หาใหเปนกรรมการสํารองไว
การลงมติในที่ประชุมใหญเพื่อเลือกบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๑๕ ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางใหดําเนินการโดยที่ประชุมใหญ
โดยการลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริห ารพรรค มีว าระการดํารงตําแหนง คราวละสี่ปนับ แตวัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมแลวแตกรณีและอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๑๗ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกสภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แตง ตั้ง กรรมการบริห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เหมาะสมเข าทําหนา ที่แ ทน จนกวา จะมีการเลือกตั้ ง
แทนตํ า แหน ง ที่ ว า งซึ่ ง ต อ งกระทํ า ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ น จากตํ า แหน ง หรื อ ได รั บ แจ ง จาก
นายทะเบียนพรรค
ขอ ๑๘ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
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หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตาม ขอ ๑๗
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ใหที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ยกเวนกรณีหัวหนาพรรคพนจาก
ตํา แหน ง ตามข อ ๑๗ ให หัว หนา พรรคมี อํ า นาจในการเรี ยกประชุม ใหญ เพื่ อดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนงหรือไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะรับทราบ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ หรือการเปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล การเปลี่ยนแปลงในขอบังคับพรรค หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใด ๆ ใหหัวหนาพรรค
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุหรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ
แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
และขอบังคับของพรรค มติของที่ประชุมใหญของพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศและคําสั่งของ
คณะกรรมการพรรคซึ่งตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ และประชาชน
(๓) คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงอื่น หรือเพื่อแตงตั้งเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๔) รับผิดชอบรวมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคและในการดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง กฎหมาย และขอบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการพรรค
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยปรากฏหลักฐานการคัดคานนั้น
ในรายงานการประชุมหรือไดทําหนังสือคัดคาน ยื่นตอประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
การประชุมนั้นสิ้นสุดลง
(๕) ควบคุม และกํ ากับดูแ ลมิให สมาชิก กระทํา การอั น เปน การฝา ฝน รัฐ ธรรมนู ญ
กฎหมาย ขอบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๖) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองกระทําการ
ในลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออาจเปนคุณหรือโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๗) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๘) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๙) บริ ห ารการเงิ น ทรัพ ย สิน และประโยชน อื่ น ใดของพรรคและสาขาพรรค
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
(๑๐) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ของผูสมัครรับเลือกตัง้ ของพรรค ดังนี้
(๑๐.๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐.๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(๑๐.๓) คาใชจายที่จัดสรรตามขอ ๒๐ (๑๐.๑) และ (๑๐.๒) ใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๑๒) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๑๓) อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด อนุ มั ติ ก ารเลิ ก ตั ว แทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๔) เลิกพรรค
(๑๕) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๖) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๗) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๘) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๙) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๒๐) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๒๑) กําหนดหนาที่และอํานาจใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
นําไปปฏิบัติ
(๒๒) หนาที่และอํานาจอื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจและความรับผิดชอบ ดังนี้
หัวหนาพรรค
(๑) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(๓) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๔) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(๕) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๖) เปนผูแทนของพรรคในการดําเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
(๗) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งแลวรายงานให
คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
(๘) มอบอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญ าตใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือคณะใดคณะหนึ่งทําการแทนได
(๙) หน า ที่ แ ละอํ า นาจอื่ น ๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง กฎหมายอื่น ๆ หรือในขอบังคับพรรค
รองหัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจ และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
เลขาธิการพรรค
(๑) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือผูที่ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๒) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(๔) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

รองเลขาธิการพรรค มีหนาที่และอํานาจและความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
เหรัญญิกพรรค มีหนาที่และอํานาจ และความรับผิดชอบในการควบคุมรายรับรายจายเงิน
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามกฎหมายหรือขอบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
รองเหรัญญิกพรรค มีหนาที่และอํานาจและความรับผิดชอบตามที่เหรัญญิกพรรคมอบหมาย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมาชิก
ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก และการพนจากตําแหนงของสมาชิก ตามกฎหมาย หรือขอบังคับ
และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
กรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๒ การแบงหน วยงานบริ หารของสํานักงานเลขาธิการพรรคใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด ใหเลขาธิการพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงาน
ในหนวยงานตามขอนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมงาน
กลั่นกรองงาน และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายและขอบังคับพรรค ใหผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการพรรค เปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่ของพรรค การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ
การถอดถอน เงินตอบแทน และอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๓ ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีหนาที่
และอํานาจตามที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือขอบังคับพรรค หรือเมื่อหัวหนาพรรคเห็นเปนการสมควร
เรียกประชุม ปรึกษาหารือในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งเรื่องสําคัญ อื่น ๆ โดยหัว หนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมและเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๒๔ ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับรัฐมนตรี ในกรณีที่พรรคเปนรัฐบาล
ใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือเรื่องที่รัฐมนตรี
เห็นสมควรปรึกษาหารือ โดยหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๒๕ ที่ประชุมนโยบายตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค เปนการประชุมของ
สมาชิกพรรคมติประชา ผานเทคโนโลยีหรืออุปกรณอื่นใดที่อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน
ไดแสดงความคิดเห็น พิจารณา ตอบคําถาม เลือกหรือตัดสินใจ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๒๖ ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ที่ เ ป น สมาชิ ก พรรค ให มี ก ารประชุ ม สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๗ ใหมียุวมติประชาหรือกลุมกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นสมควร เพื่อชวยดําเนินงานของพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด สมาชิกยุวมติประชา
คือ บุคคลผูมีบัตรประจําตัวประชาชนไทยอายุไมเกินสิบแปดปที่มารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมบางอยาง
ให พ รรคตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมอบหมาย สมาชิ ก ยุ ว มติ ป ระชาไม ต อ งเสี ย ค า บํ า รุ ง
การจัดองคกรการบริหารและการดําเนินงานของยุวมติประชาและกลุมกิจการพิเศษอื่น ๆ ใหนําขอบังคับนี้
ไปใชโดยอนุโลมหรือตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแตงตั้งโฆษกพรรค รองโฆษกพรรคหรือคณะโฆษกพรรค
เพื่อทําหนาที่ในการประชาสัมพันธงานของพรรค
สวนที่ ๓
แผนและกําหนดการการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๙ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรค พรรคตองดําเนินการ
ใหมีจํานวนสมาชิกไมนอยกวาหาพันคนและตองเพิ่มจํานวนสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน
ภายในสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน จัดใหมีสาขาพรรคในแตละภาคทั้งหมดสี่ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสมาชิก
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
เขตพื้นที่รับผิดชอบใหใชเขตจังหวัดหรือเขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนเขตรับผิดชอบ
ตามมติกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๐ การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกของพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามขอ ๒๙
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบจัดประชุม
เพื่อดําเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรค กําหนดที่ตั้งสาขาพรรค ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแลว
ใหผู ที่ไ ดรั บ เลื อกตั้ง เปน หัว หน าสาขาพรรคสงรายการแผนผั งแสดงที่ตั้ งสาขาพรรค รายชื่อ ที่อ ยู
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เลขประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อของคณะกรรมการสาขาพรรค หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปน
ที่ทําการสาขาพรรค และรายงานการประชุม จัด ตั้งสาขาพรรค ไปยัง หัวหนาพรรค เพื่อขออนุมัติ
คณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรค
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวัน
ที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคนั้น และใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัดตามภาคนั้น จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) รองเหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรคไมเกินสองคน
สวนที่ ๔
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือก
หรือการใหความเห็นชอบใหดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง
หนาทีแ่ ละอํานาจของหัวหนาสาขา และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๓๒ หัวหนาสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
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(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย
(๓.๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓.๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๓.๓) อยู ร ะหว า งถู ก ระงั บ การใช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น การชั่ ว คราว
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๓.๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล
(๓.๕) อยูในระหวางถูกสั่งหามมิใหดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองตามกฎหมาย
(๓.๖) ไมเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น หรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัด ตั้ง
พรรคการเมืองอื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
(๔) เปนสมาชิกพรรคและชําระคาบํารุงพรรคแบบตลอดชีพ
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของ
คณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๑ ใหเลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองหัวหนา
สาขาพรรคหนึ่ง คน เลขานุ การสาขาพรรคหนึ่ง คน รองเลขานุก ารสาขาพรรคหนึ่ง คน เหรั ญ ญิ ก
สาขาพรรคหนึ่ ง คน รองเหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคหนึ่ ง คน นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาพรรคหนึ่ ง คน
และกรรมการอื่น ๆ อีกไมเกินสองคน การเสนอชื่อสมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค
จะตองมีผูรับ รองอยางนอยหาคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาพรรคไดไมเกินหนึ่งคน ใหสมาชิกที่ไดคะแนน
ถัดจากผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งตามลําดับเปนกรรมการสํารองสี่คน
ขอ ๓๔ การเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคเพิ่มเติมหรือแทนตําแหนงที่วาง ใหที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคกําหนดจํานวนกรรมการสาขาพรรค และเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ใหที่ประชุมสาขาพรรคเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด การเสนอชื่อสมาชิก
ที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองอยางนอยหาคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาพรรค
ไดไมเกินหนึ่งคน
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรค มี ว าระการดํา รงตําแหน งคราวละสองป นับ แต วัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญสาขาพรรค
มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหมแลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
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ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกสภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนา
สาขาพรรคแต ง ตั้ ง กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข า ทํ า หน า ที่ แ ทน จนกว า จะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง หากตําแหนง
หัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหที่ประชุมกรรมการสาขาพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนหัวหนาสาขาพรรค โดยใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบนับแตวันที่ตําแหนง
กรรมการสาขาพรรควางลง
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะไมปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
จนเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอพรรค
ขอ ๓๘ ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอ ๓๖ หรือขอ ๓๗ หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สาขาพรรค หรือการเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใด ๆ ใหหัวหนาพรรค
มีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เมื่อนายทะเบียน
ไดมีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงแลว ใหหัวหนาพรรคประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
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(๒) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิด ขึ้นในสัง คมอยางมีเหตุผล โดยคํานึง ถึง ความสมดุลระหวางการพัฒ นาดานวัต ถุกับ การพัฒ นา
ดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๓) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานองคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๔) ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนมี ค วามสามั ค คี ป รองดอง รู จั ก ยอมรั บ
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน
(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๖) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๗) เผยแพรอุดมการณทางการเมือง นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหา
สมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๘) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของ
สาขาพรรค
(๙) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรคการเมืองที่ไดรับหรือจาย โดยบันทึก
บัญชีใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและสรุปรายงานใหพรรคการเมืองทราบ
เปนประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรค
(๑๐) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๑๑) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๑๒) เสนอชื่อบุคคลที่เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น
(๑๓) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
หัวหนาสาขาพรรค
(๑) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(๒) เปนหัวหนาของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(๓) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(๔) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัด ตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(๕) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
รองหัวหนาสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจและรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมาย
เลขานุการสาขาพรรค
(๑) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรบั ผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการที่หวั หนาสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๒) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๔) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
รองเลขานุการสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจและรับผิดชอบงานตามที่เลขานุการ
สาขาพรรคมอบหมาย
เหรัญญิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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รองเหรัญญิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจและรับผิดชอบงานตามที่เหรัญญิกสาขาพรรค
มอบหมาย
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความจริงและตองให
สมาชิกตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิก
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
กรรมการสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๕
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหดํารงตําแหนง
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาทีแ่ ละอํานาจของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๔๑ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิไดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสาขาพรรค ถามีสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจัง หวัด นั้นเกิน หนึ่ง รอยคน ใหแตงตั้ง สมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัด เพื่อดําเนินกิจกรรมพรรคในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบนั้น
ขอ ๔๒ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย
(๓.๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓.๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๓.๓) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๓.๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล
(๓.๕) อยูในระหวางถูกสั่งหามมิใหดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองตามกฎหมาย
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(๓.๖) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองอื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
(๔) เปนสมาชิกพรรคและชําระคาบํารุงพรรคแบบตลอดชีพ
ขอ ๔๓ การเลื อ กตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นและใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมสมาชิกพรรคกําหนดจํานวนของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๒) เลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับแตงตัง้ เปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองอยูในที่ประชุมนั้นดวย
ขอ ๔๔ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันที่ที่ประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีมติเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๔๕ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกสภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
เมื่อตําแหนงตัวแทนพรรคประจําจังหวัดวางลง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
คนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ขอ ๔๖ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) พนจากตําแหนงตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
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เมื่อตัวแทนพรรคประจําจังหวัดพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหมีการเรียกประชุมสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัดชุดใหม
ภายในหกสิบวันนับวันพนจากตําแหนง
ในกรณีที่มีเหตุใหตวั แทนพรรคประจําจังหวัดพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ที่พนตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะรับทราบการแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีตัวแทนพรรคประจําจังหวัดเหลืออยู หรือไมยินยอมดําเนินการเลือกตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอ ๔๖ หรือขอ ๔๗ หรือแตงตัง้ หรือเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทําการตัวแทนพรรคประจําจังหวัด หรือการเปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล หรือการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใด ๆ ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในสิบหาวันนับตอวันที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขอ ๔๘ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข การใชสิทธิแ ละเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๒) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๔) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
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(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๖) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๗) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งในจังหวัด
ที่ตนเปนตัวแทน
(๘) จัดใหมีบัญ ชีรับและจายเงินของตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่ไดรับ
หรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและสรุปรายงานให
พรรคการเมืองทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ ที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
หมวด ๓
ที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค
ขอ ๔๙ การบริหารจัดการที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค
(๑) เรื่องที่พรรคตองมีการจัดประชุม เพื่อใหสมาชิกพรรคลงคะแนนหรือตัดสินใจเลือกเสมอ
(๑.๑) การพิจารณารางกฎหมาย ในวาระสุดทาย เพื่อนําไปบังคับใชเปนกฎหมาย
ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑.๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ในวาระพิจารณารับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งฉบับ ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑.๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑.๔) การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑.๕) การลงมติ ถ อดถอนผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ถ า พรรคมี ส มาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
(๑.๖) การลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑.๗) การลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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(๑.๘) การพิจารณารางกฎ ประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบใด ในขั้นสุดทาย
เพื่อนําไปบังคับใช ถาพรรคมีตัวแทนในที่ประชุมนั้น
(๑.๙) การลงมติเสนอชื่อบุคคล ใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
(๒) เรื่องที่พรรคอาจมีการจัดประชุม เพื่อใหสมาชิกพรรคลงคะแนนหรือตัดสินใจ
เลือกตามความเหมาะสม
(๒.๑) การพิจารณารางกฎหมาย ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒.๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ถาพรรคมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒.๓) การเขา ชื่อ ถอดถอนผูดํ ารงตํา แหนงทางการเมื อง ถ าพรรคมีสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
(๒.๔) การพิจารณารา งกฎ ประกาศ ขอ บัง คับ หรือ ระเบีย บใด ถาพรรค
มีตัวแทนในที่ประชุมนั้น
(๒.๕) การเสนอญัตติตาง ๆ ตอที่ประชุม ถาพรรคมีตัวแทนในที่ประชุมนั้น
(๒.๖) การเสนอหรือเขาชื่อถอดถอน เพิกถอน ยกเลิก ถาพรรคมีตัวแทนในที่ประชุมนั้น
(๒.๗) คณะกรรมการบริหารพรรค ตองการขอแนวทางหรือขอความเห็น
(๓) ใหหัวหนาพรรคทําหนาที่ประธานในที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงาน
และลงมติพรรค หรืออาจมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคผูใดผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมก็ได
(๔) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตัวแทนของพรรคตองดําเนินการตามผลของมติ
จากการลงคะแนนในที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือตัวแทนของพรรคไมปฏิบัติตาม ใหความเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตัวแทน
ของพรรคผู นั้ น สิ้ น สุ ด ลง โดยการลงคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ผ า นที่ ป ระชุ ม ร ว มระหว า ง
คณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๕) ที่ประชุมเปดใหสมาชิกทุกคนไดใชสิทธิเขาประชุมอยางกวางขวางผานเทคโนโลยี
หรืออุปกรณอื่นใดที่อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็น พิจารณา การตอบคําถาม
การเลือกหรือตัดสินใจ
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(๖) การใชเทคโนโลยีใดก็ตามในการใหไดมาซึง่ คําตอบของสมาชิก ตองมีการพิสจู นตวั ตน
ของสมาชิกกอน
(๗) ที่ประชุมตองดําเนินการจัดทําแบบสอบถามที่ใชในที่ประชุม ใหเขาใจงาย สะดวก
ตอบสนองอยางรวดเร็ว แลดูสวยงาม เปนระเบียบ เพื่ออํานวยใหสมาชิกสะดวกในการตอบคําถามได
อยางบอยครั้ง
(๘) ที่ประชุมตองใหขอมูลแกสมาชิกกอนไดเลือกและตัดสินใจ ที่ประชุมจําเปนตองมี
การใหขอมูลในทุกแงมุมแกสมาชิกพรรค และตองใหเขาถึงขอมูลไดโ ดยงาย แตไ มสงวนที่สมาชิก
จะหาขอมูลจากแหลงอื่น แตสิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดคือการใหขอมูลที่เปนจริง เชื่อถือได หรือเปนคําตัดสิน
ในคดีตาง ๆ จากศาลสถิตยุติธรรม ใหถือเปนที่สุด ถาพรรคพบวาขอมูลใดบิดเบือน ใหถือวาขอมูลนั้น
มีเจตนาแอบแฝง ไมบริสุทธิ์ ตองดําเนินการแกไขหรือเอาออกเสีย
(๙) กระบวนการคิด พิจารณาหรือตัด สินใจ ไมควรยึดติดกับสิ่งที่ไดตัด สินใจไป
ในอดีตโดยเครงครัดเทานั้น ควรมีการนํากลับมาพิจารณาหรือใหตัดสินใจซ้ําอยางเหมาะสม เพื่อเปนการตรวจสอบ
แนวคิด แนวนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบการทุจริตไดอยางมีประสิทธิผล เนื่องดวยสิ่งที่สมาชิกพรรค
เคยเข า ใจว า เป น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด อาจจะไม ไ ด ดี ที่ สุ ด ในป จ จุ บั น ก็ เ ป น ได ดั ง นั้ น การพั ฒ นาประเทศ
ในดวยกระบวนการนี้จึงเปนการพัฒนาในแบบมีพลวัต
(๑๐) ที่ประชุมไมควรสนใจวานโยบายนั้นเปน ของพรรคใด หรือเปน นโยบายของ
ประเทศใด ขอเพียงนโยบายนั้นสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนกับประเทศไทยไดและมีความเหมะสมแลว
ประธานในที่ประชุมตองนํานโยบายนั้นมานําเสนอตอที่ประชุมโดยทันที
(๑๑) จากความคิดเห็น พิจารณา การตอบคําถาม การเลือกหรือตัดสินใจของที่ประชุมนี้
นําไปสู
(๑๑.๑) การจัดสรางเปนนโยบายใหมของพรรค นําเขาที่ประชุมใหญ หลังจากนั้น
ใหนําเสนอตอสาธารณชน
(๑๑.๒) ผลของตรวจสอบการดําเนินงาน ถาพบความผิดปกติ หรือการทุจริต
พรรคตองแตงตั้งใหมีตัวแทนพรรคไปดําเนินการตามกฎหมายเพื่อแกปญหาในเรื่องนี้ และรายงานความคืบหนา
ตอสาธารณชนเปนระยะ
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ขอ ๕๐ รูปแบบคําถามที่ใหสมาชิกเลือกและตัดสินใจในที่ประชุม แบงเปนสี่แบบ คือ
(๑) เลือกตัวเลือกเดียวจากหลายคําตอบ
(๒) เลือกหลายตัวเลือกจากหลายคําตอบแบบไมเรียงลําดับความสําคัญ
(๓) เลือกหลายตัวเลือกจากหลายคําตอบแบบเรียงลําดับความสําคัญ
(๔) ตอบจากคําถามปลายเปด
หมวด ๔
การประชุมใหญของพรรคและการประชุมใหญของสาขาพรรค
สวนที่ ๑
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๕๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละครั้ง
ขอ ๕๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สาขาพรรคซึ่งในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากภาคตางกัน
ตัว แทนพรรคประจําจัง หวัด ไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของตัว แทนพรรคประจําจังหวัด และสมาชิก ทั้งนี้
มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
ขอ ๕๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรค
ทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ให
รองเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิก
และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
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(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไป
ในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบ
กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคแลว
ใหพรรคมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรค การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติ
เลือกบุคคลตามขอ ๕๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๕ การเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เป น ผู กํา หนดวัน เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม หรื อเรี ยกประชุ ม เป น พิ เศษอี ก ก็ไ ดต ามความจํ าเป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ถาเสียงที่ประชุมเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค
ขอ ๖๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวยกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด และสมาชิกสาขาพรรค ทั้งนี้ จํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
ขอ ๖๑ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาหัวหนาสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๓) จัดประชุมเพื่อเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๖๓ การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหหัวหนาสาขาพรรค แจงกําหนดการประชุม
ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อ ยกว า เจ็ ด วั น โดยให ร ะบุ วั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๖๔ ตัว แทนพรรคประจําจัง หวัด ตอ งจัด ใหมีการประชุม ตัว แทนพรรคประจํา จังหวั ด
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค
ขอ ๖๕ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๑) รับรองงบการเงิน ประจําปของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) การเลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๓) จัดประชุมเพื่อเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมวด ๕
สวนที่ ๑
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก
การรับเขาเปนสมาชิก และการพนจากการเปนสมาชิก
ขอ ๖๖ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองอื่น
หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นในวันที่สมัครเปนสมาชิก
ขอ ๖๗ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบที่พรรคกําหนด ใหนายทะเบียน
สมาชิกพรรคตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิก
ใหตรงตามความเปนจริงและตองใหสมาชิกตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้ง
ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
ใหน ายทะเบี ยนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิก พรรค ตอคณะกรรมการบริห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖๘ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และต อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลในการคั ด ค า นประกอบด ว ย จากนั้ น ให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค
หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดแลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไว
เปนความลับ
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หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอ ๖๙ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๗๐ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรค
ขอ ๗๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖๖ เวนแตกรณีเปนภิกษุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวชที่เปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวางมีลักษณะตองหามดังกลาวจะใชสิทธิ
ในฐานะสมาชิกมิได
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคเปนเวลาสองปติดตอกัน เวนแตเปนสมาชิกที่ชําระคาบํารุง
สมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ
(๕) พรรคมี ม ติ ใ ห อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณอย า งร า ยแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบไป
(๗) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกตาม (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกหรือนายทะเบียน
พรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๕) ถ าสมาชิก ผูนั้ น ดํ า รงตํา แหนง เป น สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรดว ย มติของพรรคตองเปน มติของที่ป ระชุม รวมของคณะกรรมการบริห ารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค
และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๗๒ สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิและหนาที่ในการเลือกหัวหนาพรรคโดยตรง
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(๒) มีสิทธิและหนาที่เขาที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรค
เพื่อพิจารณา ตอบคําถาม เลือกและตัดสินใจดวยตนเองโดยตรง
(๓) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๔) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ผูปฏิบัติงาน
คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด กรรมการ หรืออนุกรรมการ
ในคณะตาง ๆ ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๕) มีสิทธิและหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๗๓ ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค มีดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๓) สนับ สนุน สง เสริมและเผยแพรน โยบายและอุด มการณของพรรค ตลอดจน
กิจกรรมของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) เขารวมในที่ประชุมนโยบาย ตรวจสอบการดําเนินงานและลงมติพรรคในทุกครั้ง
ที่ มี โ อกาส สมาชิ ก ต อ งคิ ด พิ จ ารณา ตอบคํ า ถามและตั ด สิ น ใจด ว ยความรอบครอบและอิ ส ระ
ปราศจากการควบคุมของผูใดผูหนึ่ง
(๖) สมาชิกตองยึดถือเรื่องผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ มากกวาผลประโยชนสวนตน
หรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
(๗) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๗๔ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
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(๒) พรรคจะจัดกระบวนการใหสมาชิกสามารถใชสิทธิของตน
(๓) พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิกตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
หมวด ๖
มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
ขอ ๗๕ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกตองมีมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
(๑) ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ
และความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๓) ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
(๔) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(๕) ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรื อยอมจะรั บ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
(๖) ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจาก
การใหโดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
(๗) ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๘) ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๙) ปฏิบัติห นาที่ดวยความยุติธ รรม เปน อิสระ เปน กลาง และปราศจากอคติ
โดยไมห วั่นไหวตออิทธิพล กระแสสัง คม หรือแรงกดดัน อัน มิชอบดว ยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
(๑๐) รักษาไวซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพตอมติของ
ที่ประชุมฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๑๑) ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตนถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
(๑๒) ไม ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแก บุ ค คลภายนอก หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข อ มู ล
ตอสื่อสาธารณะ หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเสียความเปนธรรมแกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
(๑๓) ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
(๑๔) ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากคู ก รณี
หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
(๑๕) ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรื อ ผู มี ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย อั น อาจกระทบกระเทื อ นต อ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของประชาชน
ในการปฏิบัติหนาที่
(๑๖) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานั้น ไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงํา
ใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
หมวด ๗
หลักเกณฑและคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่
และการคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๗๖ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดเกาคน ประกอบดวย
กรรมการบริหารพรรคจํานวนสี่คน หัวหนาสาขาพรรคจํานวนสี่คนจากสาขาซึ่งตางภาคกัน และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดอีกจํานวนหนึ่งคน
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ขอ ๗๗ คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง มีหนาที่และอํานาจตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ใหไดผูซึ่งมีความรูความสามารถ ชื่อสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่กําหนดในขอ ๗๕
สวนที่ ๒
หลักเกณฑการคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๗๘ พรรคซึ่งประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ตองมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ใด
ให พ รรคส ง ผู สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ง จากผู ซึ่ ง ไดรั บ เลื อกจากสาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคประจํ าจั ง หวั ด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๗๙ การสรรหาผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพน กําหนดเวลารับ สมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่ อ สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ได รั บ รายชื่ อ ผู ส มั ค รจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด จัดการประชุมสมาชิก
เพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยในการลงคะแนนใหสมาชิก
มีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหนับคะแนนประกาศผลการนับ
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คะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัคร
ซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองอันดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากัน
มากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคไม เห็ น ชอบ ใหแ สดงเหตุผ ลและใหพิ จารณาผูส มัค รซึ่ง ได คะแนน
ในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหา
ประชุม รว มกัน หากที่ป ระชุมรว มกันมีม ติเห็น ชอบกับ รายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้น เปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะได
ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
กรณีที่เปนการสง ผูสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับ
การเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้ง หรือกรณี
ผูสมัครตายกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามมติที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมบริหารพรรค
กับคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๘๐ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด โดยใหคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๘๑ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
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(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค ตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายชื่อ
ไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิงแลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๓) ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจัดการประชุม เพื่อใหสมาชิก
ลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกินสิบหารายชื่อ
โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการประชุมตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนา
สาขาพรรคหรือตัว แทนพรรคประจําจัง หวัด ประกาศผลการนับ คะแนนของสาขาพรรคหรือตัว แทน
พรรคประจําจังหวัดนั้นแลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับ จากสาขาพรรคหรือตัว แทนพรรคประจําจังหวัดตาม (๓) ในกรณีที่
หัวหนาพรรคประสงคจะเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหหัวหนาพรรค
อยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไป
จนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให ค ณะกรรมการสรรหาส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตาม (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ
ใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่ อประโยชนใ นการส ง เสริ ม การมี สว นร ว มของสมาชิ ก ในกรณีที่ ส มาชิก ผูใ ดมีภู มิลํ าเนา
อยูในเขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ใหถือวาสมาชิกผูนั้น
เปนสมาชิกซึ่งมีภูมลิ ําเนาอยูในเขตเลือกตัง้ ของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดทีม่ ีเขตเลือกตั้ง
ใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สวนที่ ๔
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๘๒ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามใหเปนไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
การเลือกบุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ใหพิจารณาชื่อผูสมัค รเพื่อรับ การพิจารณาแตงตั้งเปน นายกรัฐ มนตรี โดยการพิจารณาของสมาชิก
ผานเทคโนโลยีหรืออุปกรณอื่นใดที่อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกไดพิจารณา รับรอง เลือก หรือตัดสินใจ
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๓ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามใหเปนไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
การเลือกบุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อ งให พิ จ ารณาชื่ อ ผู ส มั ค รเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
โดยการพิจารณาของสมาชิกผานเทคโนโลยีหรืออุปกรณอื่นใดที่อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกได
พิจารณารับรอง เลือกหรือตัดสินใจ
หมวด ๘
วิธีการบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
สวนที่ ๑
วิธีการบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
ขอ ๘๔ บัญชีของพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี และตองจัดทํา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวัน แสดงรายไดห รือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๕ พรรคต อ งป ด บั ญ ชี ค รั้ ง แรกภายในวั น สิ้ น ป ป ฏิ ทิ น ที่ ไ ด รั บ การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชี ใหจัด ทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบรายไดและคาใชจายของพรรค
งบแสดงฐานะทางการเงินตองแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของพรรค ทั้งตองแสดงที่มา
ของรายไดตามขอ ๘๙ และคาใชจายในการดําเนินการของพรรคไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้ง และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
งบการเงินของพรรคตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๖ ใหหัวหนาพรรคเสนองบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว
ตอที่ประชุมใหญของพรรคเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และสงใหแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรค
อนุมัติพรอมทั้งบัญชีตามขอ ๘๔
สวนที่ ๒
วิธีการบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๘๗ หนาที่ของหัวหนาสาขาพรรคตองจัดใหมีบัญชีรับและจายของสาขาพรรค โดยบันทึก
บั ญ ชี ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ร ายการนั้ น เกิ ด ขึ้ น และสรุ ป รายงานให พ รรคทราบ
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เปนประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรค และจัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยู
ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค
สวนที่ ๓
วิธีการบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๘๘ หนาที่ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองจัดใหมีบัญชีรับและจายเงินที่ตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดไดรับหรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น
และสรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ ที่ทําการตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด และจัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ตนเปนตัวแทน
หมวด ๙
รายไดของพรรค และอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคซึง่ ตองเรียกเก็บจากสมาชิก
ขอ ๘๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรคไมนอยกวาหนึ่งลานบาท
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาและบริการของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๗) ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค
การไดมาซึ่งรายไดตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการไดมา
ซึ่งรายไดนั้นเปนหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
การจัดจําหนายสินคาหรือบริการตาม (๓) และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตาม (๔)
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายไดของพรรคจะนําไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากการดําเนินงานของพรรคมิได
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ขอ ๙๐ รายได ทรัพยสิน การบริจาค ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่
ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกพรรคการเมือง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคการเมืองได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคการเมืองทราบ
ขอ ๙๑ สมาชิกตองเสียคาบํารุงพรรคจํานวนหนึ่งรอยบาทตอป หรือสองพันบาทสําหรับ
คาบํารุงสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ
การจัดเก็บคาสมาชิกรายปตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งป ใหนับตั้งแตวันที่สมาชิกไดชําระเงิน
คาบํารุงพรรค
หมวด ๑๐
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๙๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๙๒ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการสอบสวนขอดังกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนา
พรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
ทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อพิจารณาชี้ขาด หรือแตงตั้งกรรมการโดยเลือกจากสมาชิก
ไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๙๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๙๕ เมื่อการพิจารณาตามขอ ๙๔ สิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๙๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๙๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๗๑ วรรคสาม
หมวด ๑๑
การเลิกพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๙๗ การเลิกพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขาประชุม
การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวัด ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙๘ กรณี ก ารเลิ ก พรรค หรื อ การยุ บ พรรค เมื่ อ ได มี ก ารชํ า ระบั ญ ชี หั ก หนี้ สิ น
และคาใชจายแลวยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหโอนใหแกมูลนิธิชวยสอน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมติประชา
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมติประชา จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายอนุชิต งามพัฒนพงศชัย
หัวหนาพรรค
๒. นางวัลลี แอสุวรรณ
รองหัวหนาพรรค
๓. นางสาวอรอุสา เกษรสังข
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวนาตยา มาลีแยม
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวพรทิพย เอื้อเฟอ
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวพิมพญาดา ตระกูลแกว
รองเหรัญญิกพรรค
๗. นางสาววลีวรรณ เกษรสังข
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
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๘. นายธีระพล คําคง
๙. นายอิทธิพล แชมชอย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๑

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

