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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้ง ที่ ๕๕/๒๕๖๑ (๑๙) เมื่ อวั น ที่ ๒๒ ตุล าคม ๒๕๖๑ ไดจดทะเบีย นจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒ /๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
นโยบายพรรคการเมือง ขอบัง คับ พรรคการเมืองและรายชื่อ คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ ง
ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ดังนี้
ขอบังคับ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติรับรองโดยที่ประชุมใหญผูรวมกัน
จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีมติกําหนดขอบังคับพรรคเพื่อยื่นตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองในการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมื อ งนี้ ชื่ อ ว า พรรครวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทย ชื่ อ ย อ ภาษาไทย รปช.
ชื่อภาษาอังกฤษวา Action Coalition for Thailand ชื่อยอภาษาอังกฤษ ACT
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย

(๑) ตราสัญลักษณ
พรรครวมพลัง ประชาชาติไทยใชเครื่องหมายวงลอแหง ธรรม มีสีน้ําเงิน ขาว
และแดง มีตัวอักษรชื่อพรรคเปนภาษาไทยวา พรรครวมพลังประชาชาติไทย และตัวอักษรชื่อพรรค
เปนภาษาอังกฤษวา ACTION COALITION FOR THAILAND อยูภายในวงลอแหงธรรม และมีรูปมือ
ของประชาชนพลเมืองอยูโดยรอบภายในของวงลอดังกลาว
(๒) ความหมาย
สีน้ําเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย หลักชัยของประเทศที่ประชาชาติไทย
เทิดทูนไวในฐานะพระประมุขศูนยรวมแหงจิตใจของชาติไทย
สีขาว หมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศาสนา บูชาธรรม ประพฤติธรรม
สีแดง หมายถึง ประชาชาติไทย
สัญลักษณนี้หมายถึงวงลอแหงธรรมอันประเสริฐของศาสนา สวนมือที่รวมกัน
ผลักดันวงลอแสดงถึงพลังของปวงประชาชนที่ชวยกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศใหพัฒนา
กาวหนาไปอยางตอเนื่อง
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๔๖ ซอยรัชดาภิเษก ๒๖ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๓๑๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ
(๑) เทิดทูนและพิทักษปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
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พรรครวมพลังประชาชาติไทยเทิดทูนปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงเจตนารมณ
ในการสรางประเทศใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประชาธิปไตย
ที่นอมนําพระราชปรีชาญาณ พระบรมเดชานุภาพ และพระบรมราชวินิจฉัยมาเปนหลักชัยในทางการเมือง
การปกครองและการพัฒนาประเทศ
(๒) ยึดมั่นระบบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอันผสานกับหลักธรรมของศาสนาทั้งปวง
เปนธรรมาธิปไตย
พรรคมี อุ ด มการณ ที่ จ ะให ก ารเมื อ งการปกครองของประเทศ เป น ธรรมาธิ ป ไตย
ยึดธรรมะของพระศาสนาเปนหลัก ในการปฏิบัติงานการเมืองที่ถูกตอง เที่ยงธรรม สุจริตในทุกขั้นตอน
นับตั้งแตการเขาสูอํานาจและการใชอํานาจตามหลักธรรมเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
(๓) สรางพรรคการเมืองทีป่ ระชาชนเปนเจาของพรรคอยางแทจริง
พรรคเคารพประชาชน ปฏิ บั ติ ง านการเมื อ งตามเจตนารมณ ข องประชาชน
พรรคการเมืองนี้เปนสถาบันของประชาชน ประชาชนเปนเจาของพรรคอยางแทจริง ประชาชนเปนผูออกทุน
เลือกผูบริหารพรรค เลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนชี้นําพรรค กําหนดนโยบายพรรค กํากับควบคุมวินัย
และจริยธรรมบุคลากรของพรรคทุกระดับ
(๔) มุงมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความดีงามในทุกดาน
พรรคมุงมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณของประชาชน ทั้งดานการเมือง
ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดานการบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจ
ดานการศึกษา สาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม เพื่อแกความเหลื่อมล้ําในสังคม กระบวนการยุติธรรม
และกิจการตํารวจ
(๕) รักชาติ ภาคภูมิใจในความเปนไทย
พรรคมีอุดมการณยึดมั่นในความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเปนไทยภูมิใจในสถาบัน
สืบ ทอดความคิด และแบบแผนที่ดีง ามของบรรพชน รวมทั้ง มรดกทางวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีทางการเมืองการปกครองอันมีเอกลักษณเฉพาะของไทยกอเกิดคานิยมอันงดงามมาแตโบราณ
ที่ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต สัจจะ ความภาคภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และการเสียสละ
เพื่อสว นรวม พรรคจะยึด ถือคุณคาความดีง ามเหลานี้เปน พื้น ฐานของการปฏิบัติงานทางการเมือ ง
และการปฏิรูปประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๖) นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาเปนหลักชัยในการพัฒนาประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
พรรคมีอุดมการณที่จะดําเนินการทุกวิถีทางใหประชาชนในชาติมีความผาสุกโดยถวนหนา
สนับสนุนชุมชนและชาติพันธุที่ขาดโอกาส และถูกทอดทิ้ง ใหมีเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะอนามัย
และวิถีชีวิตที่ดีขึ้นโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาเปนหลักในการพัฒนาประเทศ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคครอบครัว ภาคชุมชน
และภาคทองถิ่นควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ
(๗) มุงมั่นสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละคุณภาพสิ่งแวดลอมใหป ระเทศไทย
มีสิ่งแวดลอมที่ดี สมบูรณ สมดุล และยั่งยืน การพัฒนาประเทศทุกดานตองมีสมดุลกับการระวังดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการสงเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลอดมลพิษ
เพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพของโลก
พรรคมีอุดมการณที่เห็นการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเปนองครวม การแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมล้ําและความยากจน
ลวนแตเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรรคจะมุงมั่นรักษาความสมบูรณ สมดุล
และความยั่ง ยืนของทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม มุง มั่น ทําใหป ระเทศไทยมีสิ่ง แวดลอมที่ดี
อันทําใหประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน
หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๗ นโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ไดแก
(๑) ดานการเมือง ดําเนินการพัฒนาการเมืองเพื่อใหประเทศไทย เปนประชาธิปไตย
ที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการเมืองที่ดี สุจริต เที่ยงธรรม การเมืองเพื่อประโยชน
ของชาติและประชาชน
(๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน ใหการเมืองการปกครองมีธรรมาภิบาลทุกระดับ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ น ดํ า รงเป า หมายในการพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น
ตามยุทธศาสตรชาติ
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(๓) ดานกฎหมาย ตรากฎหมายดวยความเปนธรรมบนหลักการแหงการเคารพประชาชน
ธํารงหลักนิติธรรม
(๔) ดานกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
เปนธรรม และเสมอภาคเทาเทียม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปกิจการตํารวจ
(๕) ดานการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อสรางบุคลากรมืออาชีพที่เปนคนดี
มีศีลธรรม มารับใชประเทศ
(๖) ดานเศรษฐกิจ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาเปนหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ และเศรษฐกิจของครัวเรือนประชาชน เพื่อใหประเทศมั่งคั่ง ประชาชนผาสุกถวนหนา
(๗) ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ปกป อ งอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ ม
ใหสมบูรณ สมดุล ยั่งยืน
(๘) ดานสาธารณสุข ใหความสําคัญในการปองกันโรค และการบริการดูแลรักษา
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง
(๙) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศที่ทันสมัย
เปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑๐) ดานสังคม ดําเนินการใหประเทศมีความสงบสุข ประชาชนสามัคคี มีเสรีภาพ
และมีโอกาสเสมอภาคเทาเทียม
(๑๑) ดานอื่น ๆ แกปญหายาเสพติด แกปญหาความไมสงบภายในประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบายทุกดาน
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคและตําแหนงตาง ๆ ในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรค
ขอ ๘ โครงสรางของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ไดแก
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาสามคน
ขอ ๑๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคจนครบตําแหนงและจํานวน
ตามที่กําหนดใน (๑) ซึ่งการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาหาสิบคน และผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรคอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรค
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม แลวแตกรณี
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการบริหารจัดการพรรค
และอาจมีมติแตงตั้งผูอํานวยการพรรคที่เปนนักบริหารมืออาชีพ ตลอดจนบุคลากรตําแหนงอื่นใด เชน โฆษกพรรค
ตามที่เห็นวาเปนการจําเปน
ขอ ๑๒ ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหารพรรคมิได
ขอ ๑๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคของหัวหนาพรรคสิ้นสุดลงตามขอ ๑๓
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม (๒) ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ข อ บั ง คั บ พรรคและมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรค รวมตลอดทั้ ง ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกพรรคหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคกระทําการ
ในลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายพรรคการเมือง
(๔) ดํ า เนิ น การสรรหาผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายและขอบังคับพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง
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(๕) บริ ห ารการเงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดของพรรคและสาขาพรรค
ตลอดจนจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใด
นอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณีพรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือถูกยุบพรรคยังคงตองปฏิบัติหนาที่
อยูจนกวา การชําระบัญ ชี จะแลว เสร็จ แต จะดํ าเนิ น กิจ กรรมทางการเมือ งในนามพรรคที่สิ้น สภาพ
ความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมืองมิได
(๘) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
และขอบังคับของพรรค
(๙) ควบคุมมิใหสมาชิกพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการใด
ที่เปนการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๐) ประกาศเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๑) ดําเนินการใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัตงิ านในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ขอ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ใหญ พ รรคตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และเปนประธานที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ และคําสั่งพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(ฉ) มีหนาที่และอํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) เลขาธิการพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงตอหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม
รวมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่และอํานาจในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคใหตรงตามความเปนจริง
และตองใหสมาชิกพรรคตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
(๕) กรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหนาพรรคกําหนดหรือมอบหมาย
สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๑๗ ภายในหนึ่ ง ปนับ แตวัน ที่ น ายทะเบียนพรรคการเมือ งรับ จดทะเบี ยนจัด ตั้ ง พรรค
ตองดําเนินการใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กํ า หนดอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา โดยสาขาพรรคแต ล ะสาขาต อ งมี ส มาชิ ก พรรคที่ มี ภู มิ ลํ า เนา
อยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
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ขอ ๑๘ การจัดตั้งสาขาพรรคเมื่อเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดนั้น
ตั้ง แตหารอยคนขึ้น ไป สมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่ง รอยคนอาจจัด ประชุมเพื่อดําเนิน การเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนดสถานที่ตั้งสาขาพรรคและเมื่อหัวหนาพรรคใหความเห็นชอบใหจัดตั้ง
สาขาพรรค ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่หวั หนาพรรคให
ความเห็นชอบใหจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) เลขานุการสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรค จํานวนสามคน
ขอ ๒๐ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรคมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๑๙
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบัง คั บ พรรค และมติข องที่ป ระชุม ใหญพรรค รวมตลอดทั้ งระเบียบ ประกาศ และคํา สั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
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(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๒๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคในกิจการของสาขานั้นอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมกี ารทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนด ดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
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(ฉ) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
(ช) จัด ทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูข องสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า สาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๔ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรค
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วางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนง
ที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการสาขาพรรคลาออกทั้งคณะ
(๓) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจในการเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในหกสิบหาวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยูหรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๒๖ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคไมครบ
ให ดํ าเนิ น การจั ด ตั้ง สาขาพรรคให ค รบตามมาตรา ๓๓ ดั ง กล า วภายในระยะเวลาที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองกําหนด
สวนที่ ๓
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๒๗ เขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด เ ป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคหรื อ สาขาพรรค
ถามีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นหนึ่งรอยคนขึ้นไป พรรคตองแตงตั้งสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกพรรคเปนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น
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ขอ ๒๘ การแตงตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัด เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรค
ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ใ นเขตเลื อ กตั้ ง เกิ น หนึ่ ง ร อ ยคน ให ส มาชิ ก พรรคไม น อ ยกว า ห า สิ บ คนจั ด ประชุ ม
เพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนนใหสมาชิกพรรคมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน
แลวรายงานชื่อสมาชิกพรรคซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดลําดับแรกตอหัวหนาพรรคโดยเร็วและใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งสมาชิกพรรคที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีที่คะแนนเทากัน
ให เ ป น อํ า นาจของหั ว หน า พรรคในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง และให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาพรรค
แตง ตั้ง สมาชิก พรรคผูมี คุณสมบั ติเ หมาะสมเปน ผูทํา การแทนตัว แทนพรรคการเมื องประจํา จัง หวั ด
ขอ ๒๙ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรคมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๐ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบัง คั บ พรรค และมติข องที่ป ระชุม ใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคํา สั่ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกับ
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
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(๕) ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนมี ค วามสามั ค คี ป รองดอง รู จั ก ยอมรั บ
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๘) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ พร อ มที่ อ ยู ข องสมาชิ ก พรรคที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตเลื อ กตั้ ง
ซึ่งเปนที่ตั้งของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๑ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) หัว หนาพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริห ารพรรคสั่ง ใหออกจากการเปน
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๕) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๒ การบริหารจัดการสาขาพรรค มีดังนี้
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ขอ ๓๓ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด มีดังนี้
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
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หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๓๕ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่ มี อ ยู ข องพรรคหรื อ ไม น อ ยกว า สองร อ ยห า สิ บ คนแล ว แต จํ า นวนใดจะน อ ยกว า มี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ กั น
ยื่นคําขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญของพรรคได
ขอ ๓๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค ซึ่งในจํานวนนี้
จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของตั ว แทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
ขอ ๓๗ การลงมติในที่ประชุมใหญ ใหกระทําโดยเปดเผยและถือเสียงขางมากของที่ประชุม
ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๘ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคมิไดเขารวมประชุม
หรื อ มิ อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ใ ห ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กกรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธาน
และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคมิไดเขารวมประชุมหรือมิอาจปฏิบตั ิหนาทีไ่ ด
ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
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ขอ ๓๙ การดําเนินการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญพรรค
(๑) การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ประกาศอุ ด มการณ ท างการเมื อ งของพรรค
หรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค
(๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) การให ค วามเห็ น ชอบรายงานการเงิ น และการดํ า เนิ น กิ จ การของพรรค
ที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๗) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) (๔)
และ (๕) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๐ การเรียกประชุมใหญพรรคใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสิบสี่วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
ขอ ๔๓ องคประชุมใหญของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ตองมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
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การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารว มประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาหัวหนาสาขาพรรค
มิไดเขารวมประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๕ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม ให หั ว หน า พรรค
เปนประธานที่ประชุม ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๙ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหหัวหนาสาขาพรรค
เปนประธานในทีป่ ระชุม ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๐ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
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หมวด ๗
สมาชิกพรรค
ขอ ๕๑ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไม เ ป น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งอื่ น หรื อ ผู ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองอื่นหรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมดวยเอกสาร
ประกอบตามที่พรรคกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรค
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๑
(๔) พรรคมี ม ติ ใ ห อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณอย า งร า ยแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรค
(๖) ไมชําระคาบํารุงพรรคสองปติดตอกัน
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ ง (๒) ให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคการเมืองที่ใหพนสภาพสมาชิกพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
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ขอ ๕๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริห ารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมการณของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัดใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๕๖ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต ของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ให ความสํา คัญแกม วลสมาชิก พรรคทุกท านอยางเต็ม รูป แบบ โดยให ถือว า
สมาชิกพรรค เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๘
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัย
สวนที่ ๑
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๗ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ ป ระเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย เกี ย รติ ภู มิ แ ละผลประโยชน ข องชาติ ความมั่ น คงของรั ฐ
และความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๓) ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและต อ งถื อ ผลประโยชน ข องประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน
(๔) ไมกระทําการใดอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๕) ไม ก ระทํ า การอั น ใดโดยเจตนาอั น ไม สุ จ ริ ต ที่ เ ป น การเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย ง
และเกียรติคุณของพรรค
(๖) ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่น
ในความถูกตองชอบธรรม โปรงใส และตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
(๘) ดูแ ลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวัง
มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
(๙) รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
(๑๐) ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
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(๑๑) ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
(๑๒) ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจาก
การใหโดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค
และผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๕๘ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในนามพรรคตองอยูในบังคับ
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค ตามที่ปรากฏในหมวด ๘ สวนที่ ๑ แหงขอบังคับนี้
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยเคารพในเจตนารมณ สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
(๔) ในกรณีที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการบังคับบัญชาขาราชการตองไมแทรกแซง
ในการแตงตั้งโยกยายหรือการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๕) รักษาความลับของพรรค และเคารพมติพรรค
(๖) มีความรับผิดชอบในการสื่อสารทางการเมืองของตนอยางถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
(๗) ไมกระทําการใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพรรคหรือขัดตออุดมการณ
ของพรรค
(๘) ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ของตน
(๙) ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ
(๑๐) ไมคบหาสมาคมกับผูกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
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(๑๑) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑๒) ไมเกี่ยวของกับการพนันทั้งปวงไมวาในฐานะใด ๆ
(๑๓) รักษาไวซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพตอมติ
ของที่ประชุมฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
(๑๔) ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตนถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๕๙ พรรคตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
ขอ ๖๐ คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค จํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรค จํานวนสี่คน จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต แหงละหนึ่งคน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จํานวนสามคน
คณะกรรมการสรรหามี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสรรหาผู ส มั ค รสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชื่อ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๖๑ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ใหพรรคสงผูสมัครรับเลือกตัง้ จากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
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หนา้ ๓๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๖๒ 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
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้งแลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อผูสมัคร
จากคณะกรรมการสรรหาแล ว ให หั ว หน า สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด
จัดการประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยในการลงคะแนน
ให ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กได ห นึ่ ง คน และเมื่ อ ลงคะแนนเลื อ กเสร็ จ สิ้ น แล ว ให นั บ คะแนน
และประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น
แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูมีผูคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไป
เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคไม เ ห็ น ชอบกั บ รายชื่ อ ที่ ส าขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมดใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
สรรหาประชุมรวมกัน หากที่ประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้น
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓)
และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๖๓ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญ ชีรายชื่อเพื่อสง ใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดโดยใหคํานึง ถึง ผูสมัครรับ เลือกตั้ง
จากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๖๔ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และมี ห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค หั ว หน า สาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
และตัว แทนพรรคการเมือ งประจําจั ง หวัด ตาม (๑) ใหค ณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุ ณสมบั ติ
และจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ
และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงแลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุม
เพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนไดคนละไมเกินสิบหารายชื่อ
โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนา
สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ประกาศผลการนั บ คะแนนของสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแลวรายงานยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไ ดรั บ จากสาขาพรรคหรื อ ตัว แทนพรรคการเมื องประจํ าจั งหวัด ตาม (๓)
ในกรณีที่หัว หนาพรรคประสงคจะเปน ผูสมัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกลาว
ในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(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
อยู ใ นเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด
ใหถือวาสมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกซึง่ มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตัง้ ของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๖๕ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๖๒ และขอ ๖๔ เวนแตกรณี
ที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแทน
การเลือกตั้ง ที่เปน โมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไ มมีผูใดไดรับ เลือกตั้ง หรือกรณีผูสมัครตาย
กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๖๖ การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมาใชบงั คับโดยอนุโลมเฉพาะในสวนหลักการสําคัญที่แสดงถึงการมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
ของประชาชนผูเปนสมาชิกพรรค โดยอาจเสนอผานทางสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
พรรคจะไมเสนอรายชื่อบุคคลใดใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๓๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๖๗ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๖๖ 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
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปน ผูมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามที่จะเปน
รัฐ มนตรี ต ามที่รั ฐ ธรรมนูญ กํ าหนด และไม เคยทํา หนั ง สือ ยิน ยอมตาม (๑) ให พรรคการเมื องอื่ น
ในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๖๘ กรณีที่จะมีการแตงตั้งบุคคลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหพรรคประกาศ
ให ส มาชิ ก ทราบเป น การทั่ ว ไปเพื่ อ เชิ ญ ชวน ให ก รรมการบริ ห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กําหนด
และใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคพิจารณาคัด เลือกบุคคลซึ่ง มีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
จากรายชื่อบุคคลที่กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หรือสมาชิกพรรคเสนอมาเพื่อแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๖๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด
ของพรรค สาขาพรรค และตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จัง หวั ด ตลอดจนจั ด ให มี ก ารทํ า บั ญ ชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรายรับและรายจายเงิน
ของสาขาพรรคหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ

หนา้ ๓๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
เปนประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ
พรอมที่อยูข องสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจัง หวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคหรือในเขตจังหวัด
ที่ตนเปนตัวแทน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ขอ ๗๐ การลงรายการบัญชีของพรรคตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองครบถวน
โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวัน แสดงรายไดห รือรายรั บและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๗๑ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
(๗) ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๓๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๗๒ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๗๓ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานที่จัด กิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค
สาขาพรรค หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคจังหวัด
ขอ ๗๔ เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคจัดทําทะเบียนสินคา
หรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการแตละประเภท
ใหครบถวนและถูกตอง
เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการใหออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดใหแกผูซื้อสินคาและผูรับบริการ
ขอ ๗๕ การจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก าร ให บั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายวั น แสดงรายได ห รื อ รายรั บ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๗๖ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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 ๗๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง
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ขอ ๗๘ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรค สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัด กิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงิน ที่ไดรับ จากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และให หั ว หน า พรรคประกาศให ป ระชาชนทราบเป น การทั่ ว ไป พร อ มทั้ ง แจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบดวย
เมื่อพรรคดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนใหออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนดใหแกผูสนับสนุนเงิน
ขอ ๘๐ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๘๑ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นครบอายุ ข อง
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก
การครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๘๒ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชี
ของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปด บัญชีดังกลาว
ขอ ๘๓ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินฝากไวในบัญชี
ธนาคารพาณิชยตามขอ ๘๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงิน จึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
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ขอ ๘๔ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาค
พรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคไดใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ
ขอ ๘๕ เมื่อพรรคไดรับหลักฐานตามขอ ๘๔ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับบริจาค
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาคแลว
จัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๘๖ ใหพรรคบันทึกการรับบริจาคไวในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการโดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
ขอ ๘๗ ให หั ว หน า พรรคประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู บ ริ จ าค จํ า นวนเงิ น รายการทรั พ ย สิ น
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๘๘ พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินกวาสิบลานบาท
ตอปจากบุคคลใดมิได
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สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๘๙ สมาชิกพรรคตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคปละสามรอยหกสิบหาบาท
และสมาชิกแบบตลอดชีพสามพันหกรอยหาสิบบาท
หมวด ๑๓
การเลิกพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๐ การเลิกพรรคใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญพรรค การเลิกสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๔
คณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
ขอ ๙๑ คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรคมีจํานวนหาคน ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญพรรค
ใหกรรมการจริยธรรมและวินัยเลือกบุคคลในคณะกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเปนรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยแตงตั้งสมาชิกพรรคคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีกคนหนึ่ง
เปนผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
ขอ ๙๒ กรรมการจริยธรรมและวินัยตองเปนสมาชิกพรรคมีอายุไมนอยกวาสี่สิบปบริบูรณ
เปนผูมีเกียรติคุณ มีความซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรมเปนที่ประจักษ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งไมตองมีผูรับรอง แตในกรณีสมาชิกพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจะตองมีสมาชิกพรรคผูเขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวาหาสิบคน
กรรมการจริ ยธรรมและวิ นั ยมี ว าระการดํ ารงตํา แหน ง คราวละสองป และอาจได รั บ เลื อ ก
ใหดํารงตําแหนงไดหลายวาระ
ขอ ๙๓ การเปนกรรมการจริยธรรมและวินัยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกพรรค
(๔) ปรากฏเหตุอื่นที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนดใหพนจากตําแหนง
ในกรณีที่จํานวนกรรมการจริยธรรมและวินัยตามขอ ๙๑ ลดลงโดยยังมีผูดํารงตําแหนงอยู
นอยกวาสามคน ในระหวางที่ยังไมถึงวาระการประชุมใหญพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการจริยธรรมและวินัยแทนตําแหนงที่วางลง ในกรณีเชนนี้
ใหกรรมการจริยธรรมและวิ นัยที่ เขา แทนที่ ตําแหนง ที่วา งลงนั้ น ดํา รงตํ าแหนง ดัง กลา วเท ากับ วาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๙๔ คณะกรรมการจริ ย ธรรมและวิ นั ย มี อํ า นาจและหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล
ใหคณะกรรมการบริหารพรรค ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรค ประพฤติปฏิบัติตน
อยูในกรอบขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยตามความในหมวด ๘ แหงขอบังคับนี้ โดยมีอํานาจทําการสอบสวน
หรือไตสวนกรณีที่ปรากฏขอบงชีเ้ บื้องตนตอคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเอง หรือมีผูยื่นขอรองเรียน
หรือขอกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนกรณีเรื่องใดกรรมการบริหารพรรค
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรคผูเกี่ยวของทุกคนตองใหความรวมมือในการสอบสวน
หรือไตสวนทุกประการ การฝาฝนไมใหความรวมมือดังวานี้ใหถือเปนความผิดทางจริยธรรมและวินัยอยางรายแรง
ประการหนึ่ง
ขอ ๙๕ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัย อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาขอรองเรียนหรือขอกลาวหาทางจริยธรรมและวินัยตอบุคลากรของพรรค
ตลอดจนการวินิจฉัยความผิดและการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดไว ในหมวด ๑๔ แหงขอบังคับนี้
ขอ ๙๖ การฝาฝนไมปฏิบัตติ ามขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยอันจะถือวามีลักษณะรายแรง
หรือไมรายแรงใหเปนดุลยพินิจที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเปนผูชี้ขาด
ขอ ๙๗ วิ ธี พิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมและวิ นั ย อย า งน อ ยต อ งมี ห ลั ก ประกั น
ขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาตอหนาผูถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียน การใหโอกาสคูกรณีแสดงขอเท็จจริง
พยานหลักฐาน และคําชี้แจงของตน การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเปดโอกาส
ใหมีการคัดคานกรรมการจริยธรรมและวินัย
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องคประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยู
คํา วินิ จ ฉัย หรือ คํ าสั่ ง ของคณะกรรมการจริ ยธรรมและวินั ย ให ถื อเอาคะแนนเสี ย งข า งมาก
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู และอยางนอยจะตองแสดงเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย ความเปนมา
ของคํากลาวหาหรือขอกลาวโทษ การสรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา ตลอดจนบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอ ๙๘ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยพิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐาน
ที่มีน้ําหนักรับฟงไดและวินิจฉัยวาสมาชิกผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยจริยธรรมและวินัยขอใดใหคณะกรรมการ
จริยธรรมและวินัยมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกผูนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินยั มีมติวาเปนความผิดไมรายแรงใหลงโทษโดยการวากลาวตักเตือน
ใหขอโทษตอที่ประชุมตามที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยกําหนด หรือประณามใหเปนที่ประจักษ
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีมติวาเปนความผิดรายแรง ใหลงโทษโดยการถอดถอน
ออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคและหรือจากสมาชิกภาพของพรรค นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม
และวินัยอาจมีมติแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคออกคําแถลงขอโทษตอสาธารณชนในนามพรรคดวยก็ได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยถือเปนที่สุด
ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมและวิ นัยมีอํ านาจออกประกาศระเบียบวิธีพิจ ารณา
ในรายละเอีย ดและขั้น ตอนต าง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติ ห นาที่ของตน แตทั้งนี้ป ระกาศระเบียบวิ ธี
พิจารณาดังกลาวตองไมขัดตอขอบังคับพรรค
หมวด ๑๕
หลักเกณฑในการจัดทําขอกําหนดเพิ่มเติมนอกจากขอบังคับพรรค
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่พรรคจะดําเนินการเรื่องใดอันนอกจากที่ไดกําหนดไวในขอบังคับพรรคฉบับนี้
หัวหนาพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคอาจออกขอกําหนดในรูปแบบของธรรมนูญพรรค
หรือระเบียบพรรค เพื่อใชในกรณีนั้น ๆ ก็ได ทั้งนี้ ขอกําหนดตามธรรมนูญพรรคหรือระเบียบพรรคดังกลาว
จะตองไมเปนการฝาฝน ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทกฎหมายใด ๆ และขอบังคับพรรค
ทั้งจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากธรรมนูญพรรคหรือระเบียบ
พรรคเชนวานั้นไดมีการลงมติเห็นชอบหรือการใหสัตยาบันโดยที่ประชุมใหญพรรคแลวใหมีผลใชบังคับได
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๑ ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคโดยสมบูรณตามกฎหมาย และเมื่อไดมีจํานวน
สมาชิกพรรครวมทั้งสิ้นไมนอยกวาหาพันคน และสาขาพรรคในแตละภาคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาแลว
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อ
(๑) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมที่จะมีวาระการดํารง
ตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) ดําเนิน การเลือกตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมและวินั ยของพรรคที่จะมีวาระ
การดํารงตําแหนงสองปทํานองเดียวกันกับที่กลาวใน (๑)
(๓) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคเพื่อยื่นตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหไดรับการรับรองตามกฎหมายตอไป
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย จํานวน ๗ คน ประกอบดวย
๑. หมอมราชวงศ จัตุมงคล โสณกุล
หัวหนาพรรค
๒. นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุง
เลขาธิการพรรค
๓. นางสาวจุฑาฑัตต เหลาธรรมทัศน
เหรัญญิกพรรค
๔. รอยตํารวจเอก จอมเดช ตรีเมฆ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
กรรมการบริหารพรรค
๖. นายวีระชัย คลายทอง
กรรมการบริหารพรรค
๗. นางสุเนตตา แซโกะ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

