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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคพลังธรรมใหม
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคพลังธรรมใหม ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่ ๖/๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศ
อุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังธรรมใหม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ประชุมผูรวมกันจัดตั้งพรรคพลังธรรมใหม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติ
เปนเอกฉันท ใหความเห็นชอบรับรองขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารงานพรรค
และดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหเปนสถาบันทางการเมือง และเปนพรรคการเมืองของประชาชนอยางแทจริง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังธรรมใหม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลังธรรมใหม” ชื่อยอภาษาไทย “พธม.”
ชื่อภาษาอังกฤษวา “NEW PALANGDHARMA PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “NPD”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคพลังธรรมใหมและความหมาย
(๑) เครื่องหมายเปนรูปมือพนมอยูภายในกรอบทรงดอกบัวตูมสีขาว กรอบเปนพื้นสีน้ําเงิน
รูปแขนสองขางพรอมมือกําแนน อยูในกรอบทรงดอกบัวสีขาว ลอมรอบดวยขอบเสนสีแดงและมีชอรวงขาวสีทอง
ดานซายและขวา โดยมีอักษรดานลางวาพรรคพลังธรรมใหม และ NEW PALANGDHARMA PARTY

(๒) ความหมายดังตอไปนี้
สีประจําพรรค ไดแก สีขาว สีน้ําเงิน สีแดง และสีทอง
สีขาว หมายถึง อุดมธรรม ๕ (จริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม ยุติธรรม และนิติธรรม)
สีน้ําเงิน หมายถึง รวมพลังสามัคคี
สีแดง หมายถึง ประชาชาติไทย
สีทอง หมายถึง ความรุงเรืองอุดมสมบูรณ-สันติสุข
มือพนมสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของอุดมธรรม ๕ ที่ค้ําจุนการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
รูปแขนสองขางสีน้ําเงิน หมายถึง การรวมพลังดวยความสามัคคี
มือกําแนนสีน้ําเงิน หมายถึง พลังแหงความสามัคคีของประชาไทย
ชอรวงขาวสีทอง หมายถึง ความรุงเรืองอุดมสมบูรณของประเทศ และประชาชน
มีสันติสุข
รวมกันแลว หมายถึง การรวมพลังสามัคคีประชาชาติไทยไปนําพาประเทศ
สูความรุงเรืองมีสันติสุขดวยอุดมการณสังคมธรรมาธิปไตย
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ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๙๓ ซอยมิตรอนันต ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคพลังธรรมใหม มีดังตอไปนี้
“พรรคพลังธรรมใหมยึดมั่นในอุดมการณสังคมธรรมาธิปไตยและปรัชญาพลังธรรม”
อุดมการณ : สังคมธรรมาธิปไตย
ปรัชญาพลังธรรมใหม : ซื่อสัตย โปรงใส มีคุณธรรมทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย
แบบมีอุดมธรรม ๕ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสรางพรรค โดยใชแนวทางสามัคคีประชาชาติ (UTNO)
ทางเศรษฐกิจ ระบบการคาเสรีที่เปนธรรมทางสังคม สังคมรุงเรืองมีสันติสุข ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
มนุษยธรรม
หมวด ๓
นโยบายพรรคพลังธรรมใหม
ขอ ๗ นโยบายพรรคพลังธรรมใหม มีดังตอไปนี้
(๑) นโยบายดานปองกันประเทศ และกลาโหม
(๑.๑) พิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ
ทั้งในฐานะทรงเปนพระประมุขของประเทศ และทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทยเพื่อใหสถาบันพระมหากษัตริย
เปนศูนยรวมจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืนของปวงชนชาวไทย โดยจะตองดําเนินการและปฏิบัติการรวมกับ
สวนราชการตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ
(๑.๒) พัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือทางทหารกับประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และองคกรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสรางเสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาครวมกัน
(๑.๓) เสริมสรางศักยภาพของกองทัพ และระบบปองกันประเทศในการพิทักษรักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติทั้งในการเตรียมกําลังและเสริมกําลัง
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(๑.๔) ผนึกกําลังกับทุกภาคสวนของสังคมเพื่อการปองกันประเทศโดยการนําเอา
พลังอํานาจแหงชาติทุกดานมาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงรวมกับกระทรวงกลาโหม
(๑.๕) พัฒนากิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การทหารโดยบูรณาการขีดความสามารถภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งใชประโยชนจากความรวมมือในกลุม
สมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณใหทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
(๑.๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายในกระทรวงกลาโหม
เพื่อปองกัน และรับมือกับสงครามไซเบอร
(๑.๗) พัฒนาโครงสรางกองทัพใหมีขนาดกําลังพลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
มีขีดความสามารถสูง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพรอมทั้งทางรางกาย และจิตใจ ปรับปรุงสิทธิประโยชน
และสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกําลังพลสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี
(๑.๘) ใหความสําคัญกับการสงเคราะหทหารผานศึก และครอบครัวใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี เพื่อตอบแทนคุณความดีที่ไดเสียสละอุทิศตน
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
(๒) นโยบายดานสาธารณสุข
(๒.๑) สรางความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ
อยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรมทั้งในยามปกติ และในกรณีฉุกเฉิน
(๒.๒) สนับสนุนใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง และรวมมือปองกันโรค
อยางแข็งขัน
(๒.๓) พั ฒ นาระบบการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อกให เ ข ม แข็ ง
และมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
(๒.๔) ดูแลประชาชนในยามเจ็บปวยเรงดวนและประสบอุบัติเหตุอยางทันเหตุการณ
(๒.๕) พัฒนาระบบการรักษาทางการแพทยใหทันสมัย มีคุณภาพ และเปนที่พึ่ง
ของประชาชนทุกคน
(๒.๖) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ หลักประกันสุขภาพโดยจัดใหมีระบบหมอประจําตัว
ทั่ว ไทยโดยประชาชน ๑,๒๕๐ คน จะมี “หมอประจําตัว ” ๑ คน ดูแ ลใกลชิด แบบเครือญาติ
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ทั้งในสภาวะเจ็บปวย และไมปวย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมดูแลเปน “ผูชวยหมอ”
รูจักประชาชนในเครือขายเปนอยางดี มีประวัติความเจ็บปวยเก็บเปนระบบชักชวนประชาชนสรางสุขภาพ
อยางแข็งขัน เมื่อเจ็บปวยจะไดดูแลรักษาเบื้องตน และมีระบบสงตอแพทยไปรักษากับแพทยเฉพาะสาขา
ตามประเภทของความเจ็บปวย
(๓) นโยบายดานการศึกษา
(๓.๑) ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ปรับโครงสรางกระบวนการเรียนการสอน
ทุกระดับ
(๓.๒) สงเสริมการเรียนเฉพาะทาง และแนะแนวการศึกษาทุกชวงชั้นอยางเขมขน
เปนรูปธรรม
(๓.๓) มีสถาบันพัฒนาความรู คุณภาพการสอน และจริยธรรมของครูใหมคี วามรูจริง
มีคุณภาพ
(๓.๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลก
(๓.๕) มีระบบจัดการสวัสดิการ สวัสดิภาพของครูอยางทั่วถึงตอเนื่องยั่งยืน
ปฏิรูปสินเชื่อครูทั้งระบบ
(๓.๖) เมื่อเรียนจบการศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา ผูจบการศึกษา
สามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ มีความรู รูหนาที่ มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ
(๔) นโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ ICT
(๔.๑) เพิ่มอัตราตําแหนงงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ ICT ในหนวยงาน
ของเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อใหมีบุคลากรในหนวยงานมารับผิดชอบงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดัน
นําเอาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ ICT ไปเพิ่มมูลคา ลดตนทุนการผลิตของชุมชน สรางรายไดจาก
มูลคาที่เพิ่มขึ้น
(๔.๒) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพเครื อ ข า ยระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม Online
ใหครอบคลุมชุมชน ทองถิ่นทั่วประเทศอยางเปนจริงและมั่นคง ชุมชนสามารถใชเปนชองทางสื่อสาร
เพื่อจําหนายผลิตภัณฑไปทั่วโลก
(๔.๓) ดําเนินการจัดใหมีระบบไวไฟฟรี ประชาชนทั่วประเทศสามารถเขาถึงไดทุกชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเขาถึงขอมูล และระบบงานที่รัฐใหการสนับสนุน
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(๕) นโยบายดานแรงงาน
(๕.๑) สงเสริมแรงงานใหมีความรู และทักษะในการประกอบอาชีพใหตรงกับ
ความตองการของตลาดและพัฒนาฝมือแรงงานรองรับเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ปรับเปลี่ยน
คานิยมใหแรงงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะโดยใหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๕.๒) จัดระบบแรงงานตางดาวใหอยูภายใตกฎหมายอยางเครงครัด กําจัด
ขบวนการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาวที่เขาประเทศอยางผิดกฎหมาย
(๕.๓) บริ ห ารเงิ น กองทุ น เพิ่ ม สวั ส ดิ ก าร โดยดํ า เนิ น การให เ กิ ด ประโยชน
มีหลักประกันที่มั่นคง มีความปลอดภัยในการทํางานใหแกแรงงาน และมีระบบดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน
จนถึงวัยหลังเกษียณ
(๕.๔) บัง คับ ใชกฎหมายอยางเครงครัด อยางทั่ว ถึงกับ แรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบรวมถึงผูรับเหมาชวงตาง ๆ จากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และราชการโดยฝายนิติบัญญัติ
ตองติดตามกํากับฝายบริหาร ใหบทบัญญัติกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
(๖) นโยบายดานความมั่นคงภายในประเทศ และมหาดไทย
(๖.๑) พัฒนาการบริหารงานปกครองในสวนภูมิภาค โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในรูปแบบคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ และเอกชนเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบําบัดทุกข แกประชาชน
(๖.๒) เสริม สร างประสิ ทธิ ภาพการปกครองสว นท องถิ่น ในทุก กระบวนการ
ทั้งในการจัดการเลือกตั้ง การบริหาร การตรวจสอบประเมินผล และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๖.๓) อํา นวยความยุ ติธ รรมให กับ ประชาชนอยา งทั่ ว ถึ ง ถู กต อ ง รวดเร็ ว
และเปนธรรมอยางแทจริง ตองขจัดความเหลื่อมล้ํา ฉอฉลในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัย
(๖.๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบใหสามารถ
ปองกัน บรรเทาภัยพิบัติไดทันตอเหตุการณ
(๖.๕) ขจัดภัยสังคมอยางเฉียบขาด ทั้งคายาเสพติด คามนุษย ผูมีอิทธิพล
อันธพาล และการปลอยเงินกูนอกระบบ อันเปนภัยคุกคามตอการดําเนินชีวิตของประชาชน และทําลาย
ความสงบเรียบรอยของชุมชน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง
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(๗) นโยบายดานการทองเทียวและกีฬา
(๗.๑) พัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วทุกจังหวัด เพื่อกระจายรายไดจากการทองเที่ยว
ไปสูประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ อยางเทาเทียม
(๗.๒) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศนธรรมชาติ ควบคูกับการทองเที่ยว
กระแสหลักเพื่อเพิ่มนักทองเที่ยว เพิ่มรายไดใหทองถิ่นใหมากขึ้น
(๗.๓) สนับสนุนการศึกษาวิจัย ผลกระทบอยางทั่วดานในโครงการขุดคลองไทย
เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสภาคใตเพื่อเชื่อมสองฝงทะเลใหประเทศไทยเปนเสนทางการทองเที่ยวระหวาง
โลกตะวันออก กับตะวันตก
(๗.๔) สงเสริมใหประชาชนเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง
อยางจริงจังตอเนื่อง
(๗.๕) สงเสริมกีฬาพื้นบานไทยใหเปนกีฬาเอกลักษณประจําชาติไทยสูสากล
(๗.๖) พัฒนาเด็ก เยาวชน คนหนุมสาว ใหสนใจกีฬา มุงฝกฝนตนสูความเปนเลิศ
และมีอาชีพที่มั่นคง
(๘) นโยบายดานการเกษตร
(๘.๑) ปฏิรูประบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต และเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตในพื้นที่ โดยสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม และดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุน หรือกูยืมดอกเบี้ยต่ําพิเศษใหแกผูประกอบการเกษตรทั้งขนาดกลาง และเกษตรกรรายยอย
ที่ มี ค วามพร อ มในการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ จั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ซึ่งจะนําพาประเทศไปสูการแขงขัน ไดอยางแทจริง
(๘.๒) ปฏิรูปบุคลากรในระบบสนับสนุนการผลิต โดยมุงเนนที่การพัฒนาศักยภาพ
และจัดหาเจาหนาที่สง เสริมการเกษตรใหมีองคความรู ความเขาใจ ในการใชและถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อเชื่อมโยงสงเสริมการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรไดอยางแทจริง
(๘.๓) สนับ สนุน เกษตรกรรายยอย ทําการเกษตรที่ห ลากหลายโดยใชห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยงแกเกษตรกร

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๘.๔) มุงเนน สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกอาหาร
ที่มั่นคง หลากหลาย และปลอดภัยตอผูบริโภคและสุขภาพของเกษตรกร
(๘.๕) เรงดําเนินการจัดการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรเดิม โดยมุงเนนใหเกษตรกร
สามารถปลดหนี้ไดอยางแทจริง ทําการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย พรอมกาวไปกับการปฏิรูป
ระบบการผลิตสมัยใหมอยางมีความเขมแข็ง และยั่งยืนได
(๘.๖) เรงดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม และการพัฒนา
แหลงน้ํา ใหสอดรับกับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร
(๘.๗) สนับสนุนและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรทั้งตลาดกายภาพและตลาดออนไลน
รวมถึงระบบโลจิสติกส
(๙) นโยบายดานพลังงาน พรรคพลังธรรมใหมจะปฏิรูประบบพลังงานไทยดังตอไปนี้
(๙.๑) พัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนจากน้ํา ลม แสงอาทิตย เขาทดแทน
ระบบพลังงานจากปโตรเลียมประมาณหาถึงสิบเปอรเซ็นตตอป
(๙.๒) แกไขพระราชบัญญัติปโ ตรเลียมใหม ใหสามารถสรางรายไดใหกับชาติอยางเปนธรรม
(๙.๓) แกไขสัญญาสัมประทานปโตรเลียมตาง ๆ ที่ไมเปนธรรม
(๙.๔) พัฒนาการผลิตและการใชรถที่ใชพลังงานสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๙.๕) ปรับโครงสรางราคาปโตรเลียมภายในประเทศใหมใหเกิดความเปนธรรม
กับประชาชน
(๑๐) นโยบายดานกระบวนการยุติธรรมและการปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
พรรคพลังธรรมใหม มีนโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกัน ขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สรุปดังตอไปนี้
(๑๐.๑) พรรคยึดหลักการบริหาร “ระบบดีทําใหผีกลายเปนคน ระบบไมดีทําใหคนดี ๆ
กลายเปนผี” โดยกําหนดใหเรื่องการปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนวาระแหงชาติ
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใหแกองคกรอิสระและหนวยงานยุตธิ รรม เพื่อเรงรัดการพิจารณาคดีคั่งคาง
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง
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(๑๐.๒) ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนคูสมรส บุตร
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ
(๑๐.๓) สร า งเครื อ ข า ยประชาชนในการร ว มสอดส อ งเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
(๑๐.๔) จัดใหมีมาตรการคุมครองพยาน หรือผูใหขอมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบ
อยางเหมาะสมเพิ่มความมั่นใจในการรองเรียนและเพิ่มการใหรางวัลหรือเชิดชูเกียรติอยางเปนระบบ
(๑๑) นโยบายดานอื่น ๆ
สง เสริม สนับสนุน การปฏิรูป ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร ชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
หมวด ๔
โครงสรางการบริหาร และตําแหนงตาง ๆ ในพรรคพลังธรรมใหม
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๘ โครงสรางของพรรคพลังธรรมใหม ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
(๓) คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๔) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีจํานวนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนแตไมเกินสี่สิบหาคน ประกอบดวย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง
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(๑) หัวหนาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง ไมเกินหกคน
(๓) เลขาธิการพรรคการเมือง
(๔) รองเลขาธิการพรรค ไมเกินหกคน
(๕) เหรัญญิกพรรคการเมือง
(๖) รองเหรัญญิกพรรคการเมือง หนึ่งคน
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๘) โฆษกพรรคการเมือง
(๙) กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองใหดําเนินการในที่ป ระชุมใหญ
ของพรรคการเมืองโดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามขอ ๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจนครบจํานวน
ตามที่กําหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละตําแหนง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน และผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง อายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญพรรคการเมืองเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมิได
ขอ ๑๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองวางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคการเมือง
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองของหัวหนาพรรคการเมืองสิ้นสุดลง
ตามขอ ๑๓
(๓) กรรมการบริหารพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคการเมือง
ตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรคการเมืองถาไมมีรองหัวหนาพรรคการเมืองใหกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่เหลืออยูประชุม เลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคการเมือง
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคการเมือง
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอด
ทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
กระทําการในลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๔) ดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๕) บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขา
พรรคการเมือง ตลอดจนจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคการเมืองไปใชจาย
เพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมือง
ยังคงตองปฏิบัติหนาที่อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนาม
พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมืองมิได
(๘) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
พรรคการเมือง และขอบังคับพรรคการเมือง
(๙) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๑๐) เลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัตงิ านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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ขอ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑.๑) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๑.๒) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค
(๑.๓) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการการเมือง (ซึ่งมีจํานวนหาคน
ซึ่งประกอบดวยหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการและกรรมการบริหารอื่น
อีกหนึ่งทาน) ประชุมรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนประธานของที่ประชุม
ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๑.๔) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการการเมืองกับทีมผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนประธานของที่ประชุมตลอดจน
เปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๑.๕) เปน ผูเรียกประชุม รว มระหวางคณะกรรมการการเมืองกับ รัฐ มนตรี
รัฐมนตรีชวยวาการของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุม
ดังกลาว
(๑.๖) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการการเมืองกับรัฐมนตรีของพรรค
รัฐมนตรีชว ยวาการของพรรค เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
โดยหัวหนาพรรคเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๑.๗) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(๑.๘) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๑.๙) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่แ ละอํานาจตามที่หัว หนาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๓.๑) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือผูที่ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๓.๒) เป น ผูเ สนอรายงานต อที่ ป ระชุ มร ว มคณะกรรมการการเมือ งพรรค
กับนักการเมืองของพรรค และตอที่ประชุมใหญของพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญ
ของพรรค
(๓.๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค ที่ประชุมรวมกรรมการการเมืองกับนักการเมืองของพรรค
และที่ประชุมใหญพรรค
(๓.๔) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจตามที่เลขาธิการพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่และอํานาจ ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) รองเหรัญญิกพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจตามที่เหรัญญิกพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคใหตรงตามความเปนจริง
และตองใหสมาชิกพรรคตรวจสอบไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรครวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
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(๘) โฆษกพรรคการเมือง มีหนาที่
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการพรรคมอบหมาย
(๙) กรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติมอบหมาย
สวนที่ ๓
คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง
ขอ ๑๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรค ประกอบดวย ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล เลขานุการ และกรรมการธรรมาภิบาลอีกสองคนรวมเปนจํานวนหาคน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหาคนจะถูกเลือกโดยที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๑๘ สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการธรรมาภิบาลพรรคการเมืองตองมีคุณสมบัติ
ครบถวน ดังนี้
(๑) ตองเปนสมาชิกผูรว มกันจัดตัง้ พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคที่เสียคาบํารุงพรรค
ติดตอมาจนถึงปจจุบันไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่น ๆ ของพรรคการเมือง
(๓) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ขอ ๑๙ การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการธรรมาภิบาลพรรคใหที่ประชุมใหญพรรคดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) เลือกตั้งประธานกรรมการหนึง่ คน ในการเสนอชื่อตองมีผูรบั รองไมนอยกวายี่สิบคน
และผูไดรับเลือกตั้งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรคในที่ประชุมใหญ
(๒) เลือกตั้งกรรมการธรรมาภิบาลอื่น ๆ อีกสี่คน การเสนอชื่อ และการลงคะแนนเสียง
ใหนํา (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๓) ตําแหนงอื่น ๆ ใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลเลือกกันเอง
(๔) ในการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองใหทําการเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ดวยวิธีการเสนอชื่อรวมทั้งหาคนและลงมติรับรองโดยวิธีเปดเผยไดเลย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอ ๒๐ คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรคมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรคซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะกรรมการธรรมาภิบาลใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๒๑ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลวกรรมการธรรมาภิบาลพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย หรือลาออก
(๒) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๓) ตองลาออกเมื่อไปดํารงตําแหนงอื่นทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
หรือสภาทองถิ่น
(๔) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมใหญ
ใหออกทั้งคณะ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จั ด หลัก สูต รและฝกอบรมสัม มนาพั ฒ นาบุ ค ลากร นัก การเมื องของพรรค
รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนงและสมาชิกพรรคทุกระดับใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
และมีจิตใจเปยมดวยคุณธรรมเพื่อเตรียมความพรอมเปนนักการเมืองที่มีคุณภาพ คูคุณธรรมเพื่อทํางาน
ใหกับประเทศชาติตอไป
(๒) แกไขความขัดแยงและขอพิพาทที่สําคัญ ๆ ภายในพรรค
(๓) กําหนดมาตรการปองกัน ตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
ทุกระดับที่กระทําความผิดทุจริตคอรรัปชัน หรือทําผิดตอมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหาร
และสมาชิกพรรค
สวนที่ ๔
สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแตละสาขาตองมีสมาชิกพรรคการเมือง
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอ ๒๔ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง เมื่อเขตเลือกตั้งใดหรือเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคการเมือง
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัดนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป สมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนอาจจัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง กําหนดสถานที่ตั้ง
สาขาพรรคการเมือง และเมื่อหัวหนาพรรคการเมืองใหความเห็น ชอบใหจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือง
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่หัวหนา
พรรคการเมืองใหความเห็นชอบใหจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหมีจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๖) รองเหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๘) โฆษกสาขาพรรคการเมือง
(๙) กรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ กรรมการสาขาพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๒๕
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองแลวแตกรณี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอ ๒๘ สาขาพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอด
ทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม
ตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมือง โดยสุจริตที่แตกตางและแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(ก) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรคการเมือง
(ข) จั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อพรอ มที่ อยู ของสมาชิ กพรรคการเมื องที่มี ภูมิ ลํา เนา
ในเขตจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง
(ค) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(ง) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(จ) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนด
ดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการ
สาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมอบหมาย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกําหนด
(๖) รองเหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
มอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) โฆษกสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๙) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๐ ความเปนกรรมการสาขาพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหหัวหนา
สาขาพรรคการเมืองแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
ลําดับตนทําหนาที่แทนถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง ใหกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่เหลืออยู
เลือกกรรมการสาขาพรรคการเมือง คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคการเมืองแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๓๑ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) กรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
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เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคการเมืองเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมาย
ใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๓๒ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สาขาพรรคการเมืองมีจํานวนไมครบตามมาตรา ๓๓
สวนที่ ๕
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๓ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มไิ ดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง
ถามีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน พรรคการเมือง
ตองแตงตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของ
สมาชิกพรรคการเมือง เปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
ในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๓๔ การแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใด
ที่มีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
หาสิบคน จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนน
ใหส มาชิกพรรคการเมือง มีสิท ธิล งคะแนนเลื อกได ห นึ่ง คน และเมื่อ ลงคะแนนเลือ กเสร็จ สิ้น แล ว
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ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน แลวรายงานชื่อสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งไดรบั คะแนนลําดับสูงสุด
สามลําดับแรกใหหัวหนาพรรคการเมืองโดยเร็ว และใหหัวหนาพรรคการเมืองแตงตั้งสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีที่คะแนนเทากัน
ใหเปนอํานาจของหัวหนาพรรคการเมืองในการพิจารณาแตงตั้ง และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนสาขาพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีที่ตัว แทนพรรคการเมื องประจําจั ง หวัด ลําดับ แรกไมอยูห รือไม อาจปฏิบัติห นาที่ไ ด
ให หั ว หน า พรรคการเมื อ งแต ง ตั้ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ที่ ไ ด รั บ เลื อ กในลํ า ดั บ ถั ด ไป
เปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๕ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบ ป มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับ แตวัน ที่ไ ดรับการแตง ตั้ง เปนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ขอ ๓๖ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอด
ทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
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(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๓๗ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) หัวหนาพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สั่งใหออกจากการเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๘ การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
(๓) ประกาศชือ่ และนามสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ขอ ๓๙ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
(๓) ประกาศชือ่ และนามสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ขอ ๔๑ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยูของพรรคการเมืองหรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกัน
ยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมืองได
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๔๓ องคประชุมใหญของพรรคการเมืองตามขอ ๔๒ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
สองรอยหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคการเมืองลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคการเมืองไมมาประชุมใหที่ประชุมใหญ
เลือกกรรมการบริห ารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคการเมือ ง
เปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญ
เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง
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(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง รองเหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็น ชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรคการเมือง
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงกําหนดการประชุม
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๔๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ องคประชุมใหญของสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๔๘ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๕๐ ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ถาหัวหนาสาขาพรรคการเมืองไมมาประชุมใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาสาขา
พรรคการเมืองไมมาหรือไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามทีบ่ ัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองมีกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคการเมืองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองหัวหนาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคการเมือง
เปน เลขานุก ารในที่ ป ระชุมแตถ าเลขาธิ การพรรคการเมือ งไม ม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ ห นา ที่ไ ด
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตองมีกรรมการสาขาพรรคการเมือง
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม
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โดยใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมหากหัวหนาสาขาพรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติหนาที่
หัวหนาสาขาพรรคการเมืองได ใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคการเมืองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขานุการสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๗
สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ สมาชิกพรรคการเมืองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทย มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่พรรคกําหนดใหนายทะเบียน
สมาชิกพรรคตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิก
ใหตรงตามความเปนจริง และตองใหสมาชิกตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรคการเมือง
รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกใหประชาชนทราบเปนทางการทั่วไป
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกพรรคแลวสมาชิกผูนั้น
มีสิทธิ์ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
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การคัดคานผูสมัค รเปน สมาชิกพรรคตองทําเปนหนัง สือมีสมาชิกรับ รองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบคําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียน
สมาชิกสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดแลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปน
ความลับ
คณะกรรมการบริห ารพรรคมีมติ ไ มรั บ ผูใดเปน สมาชิ กพรรคให มีห นั ง สือแจงใหผูนั้น ทราบ
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๗ เวนแตเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยมแตในระหวางมีลักษณะตองหาม
ดังกลาว จะใชสิทธิในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองมิได
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๕) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๖) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคการเมืองตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
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(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ผูปฏิบัติงาน
คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด กรรมการ หรืออนุกรรมการ
ในคณะตาง ๆ ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอพรรค ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(๒) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(๓) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(๔) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๖๒ ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิกพรรคการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๖๓ ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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ขอ ๖๔ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
ขอ ๖๕ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖๖ ตองปฏิบัติหนาทีด่ วยความซือ่ สัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๖๗ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการ
ที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๖๘ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจากการให
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๖๙ ไมกระทําการอัน เปน การขัด กัน ระหวางประโยชนสว นตนกับประโยชนส ว นรวม
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๗๐ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๗๑ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๗๒ รักษาไวซงึ่ ความลับในการประชุม การพิจารณาวินจิ ฉัย รวมทัง้ เคารพตอมติของที่ประชุม
ฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๗๓ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตนถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๗๔ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
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ขอ ๗๕ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๗๖ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณีหรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๗๗ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๗๘ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานั้นไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพล
ครอบงําใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๗๙ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และยึด มั่นในความถูกต องชอบธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมายโดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
ขอ ๘๐ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคการเมืองอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวัง
มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๘๑ รักษาความลับของพรรคการเมือง และระเบียบแบบแผนของพรรคการเมือง
ขอ ๘๒ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๘๓ การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
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การฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวา
มีลักษณะรายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เจตนาและความรายแรง
ของความเสียหาย ที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ นั้น
ขอ ๘๔ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือก
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๘๕ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคการเมืองซึ่งมาจากภาคละหนึ่งสาขา
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสามคน
ขอ ๘๗ ในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ หากพรรคการเมือง
ยังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบภาคละหนึ่งสาขา ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๘๖
ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน หัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจํานวนเจ็ดคน ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด รวมกันไมถึงเจ็ดคนใหเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองใหไดจํานวนที่ยังขาดอยูจนครบ
จํานวนเจ็ดคนหรือตามที่กฎหมายกําหนดแลวแตกรณี
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ขอ ๘๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ
พรรคการเมืองโดยการลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๘๙ พรรคการเมืองซึ่งประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดตองมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ใด
ใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๐ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคการเมืองทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรบั รายชื่อผูสมัคร
จากคณะกรรมการสรรหาแลวใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
จัดการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกพรรคการเมืองมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
โดยในการลงคะแนน ใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคนและเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ใหนบั คะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึง่ ไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหา
โดยเร็วในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุด
ของแตละเขตเลือกตั้งหากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณา
ผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมเห็น ชอบกับ รายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด สง มาทั้ง หมด
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกันหากที่ประชุมรวมกัน
มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใดใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกัน
มีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด
ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นทราบและใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๙๑ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมือง
จัดทําบัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดโดยใหคํานึงถึง
ผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๙๒ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๗๗
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๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งและมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
และจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ
และความเทาเทียมกัน ระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ให หั ว หน า สาขาพรรคการเมื อ งหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด
จัดการประชุมเพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนน
เลือกไดคนละไมเกินสิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ประกาศผลการนั บ คะแนนของสาขาพรรคการเมื อ งหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด นั้ น
แลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓)
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหหัว หนาพรรคการเมืองอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลํา ดับ ที่ห นึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อ
ตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากัน
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให ค ณะกรรมการสรรหาส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตาม (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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เพื่ อประโยชนใ นการส ง เสริ ม การมี สว นร ว มของสมาชิ ก ในกรณีที่ สมาชิก ผูใ ด มีภู มิลํ าเนา
อยูในเขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหถือวาสมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปการสงผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๙๐ และขอ ๙๒ เวนแตกรณี
ที่เ ปน การส งผู ส มัค รรับ เลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือ กตั้ง สํ าหรั บ การเลื อกตั้ ง
แทนการเลือกตั้งที่เปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัครตาย
กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัคครับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๙๔ การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรีใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาใชบังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณา
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๙๕ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๙๔ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมของบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเสนอชื่ อ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๗๙
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๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๖ การคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน
ของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจายโดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและสรุปรายงานใหพรรคการเมืองทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ
พรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดซึง่ เปนที่ตงั้ ของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัด
ที่ตนเปนตัวแทน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๘ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองตองมีเอกสาประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองครบถวน
โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
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(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๙๙ พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรคการเมือง
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๐ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๑ สถานที่ จํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก ารได แ ก ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคการเมื อ ง
ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญ
ประจําปของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
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ขอ ๑๐๒ เมื่อพรรคการเมืองดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทําทะเบียนสินคาหรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตรา
คาบริการแตละประเภทใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๐๓ การจํา หนายสิน คา หรือบริการ ให บัน ทึก บัญ ชีร ายวัน แสดงรายไดห รือ รายรั บ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐๔ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และในกรณี ที่ เ ป น การเลื อ กตั้ ง อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อื่ น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๐๕ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน
ขอ ๑๐๖ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมือง ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
สถานที่ทําการ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร
ขอ ๑๐๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนทราบดวย
ขอ ๑๐๘ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐๙ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นวั น ครบอายุ ข อง
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก
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ครบอายุของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก
การครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๐ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้นและใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๑๑ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นําเงินฝากไวในบัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๐ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาค
เปนตั๋วแลกเงิน หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงินจึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๒ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับ แตวัน ที่ไ ดรับ บริจาคและใหจัด สง บัน ทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
ใหแกพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคการเมืองได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคการเมืองทราบ
ขอ ๑๑๓ เมื่อพรรคการเมืองไดรับหลักฐานตามขอ ๑๑๒ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การรับบริจาคทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาคแลวจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๑๔ ใหพรรคการเมืองบันทึกการรับบริจาคไวในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของ
พรรคการเมืองใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรคการเมือง
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
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(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๕ ใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคา
ทรัพยสิน อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๑๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองมีมูลคา
เกินสิบลานบาทตอพรรคการเมืองตอปมิไดและในกรณีที่บุคคลนั้นเปนนิติบุคคลการบริจาคเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาทตองแจง
ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๗ สมาชิกพรรคการเมืองตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองปละ
หนึ่งรอยบาท แบบตลอดชีพสองพันบาท
หมวด ๑๓
การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๘ การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
ใหทรัพยสินของพรรคการเมืองที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของมูลนิธิสุขภาพเขียว
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม จํานวน ๓๐ คน ประกอบดวย
๑. นายระวี มาศฉมาดล
หัวหนาพรรค
๒. พลเอก ปกิตน สันตินิยม
รองหัวหนาพรรค
๓. หมอมหลวงกรกสิวัฒน เกษมศรี
รองหัวหนาพรรค
๔. นายวิชิต แยมบุญเรือง
รองหัวหนาพรรค
๕. นายคมกริช วัฒนเสถียร
รองหัวหนาพรรค
๖. นายนิทัศน รายยวา
เลขาธิการพรรค
๗. นายพรณรงค พัฒนาบุญไพบูลย
รองเลขาธิการพรรค
๘. นางรัตนาภรณ ธรรมโกศล
รองเลขาธิการพรรค
๙. นายอํานวย อินทสร
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นางสาวดรุณี กิจเชวง
รองเหรัญญิกพรรค
๑๑. นายสามนต สังขทอง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๒. นายทศพล แกวทิมา
โฆษกพรรค
๑๓. นายสมบัติ มหาโคตร
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. พันเอก เกรียงไกร แกวเพชร
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. จาสิบเอก ชริน อยูถาวร
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายมานพ กาวสมบูรณ
กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายพนัส ใจภักดี
กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายสมคิด แกวประสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายเดชพล จันทรผอง
กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นางกรรธิมา สันติสุข
กรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑. นายวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
๒๒. นางนงลักษณ ติรกาญจนา
๒๓. นางจุรีสิณฑ เจริญวดี
๒๔. วาที่รอยตรี พณนคร ดิวรางกูร
๒๕. นางสาวชลรส ปญญาวัฒนพงศ
๒๖. นางสาวกุลิสรา ชูธนกิจภิญโญ
๒๗. นายประภาส บุตรประเสริฐ
๒๘. นายพรเทพ มีคลาย
๒๙. เรือตรี ภูวิช จงชาณสิทโธ
๓๐. พลตรี นพรัตน แปนแกว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

