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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคประชาธรรมไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้ง ที่ ๕๘/๒๕๖๑ (๒๒) เมื่ อวั น ที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๖๑ ไดจดทะเบีย นจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง ชื่อ พรรคประชาธรรมไทย ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคประชาธรรมไทย ดังนี้
ขอบังคับพรรคประชาธรรมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอบังคับพรรคประชาธรรมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีมติกําหนดขอบังคับพรรคการเมืองเพื่อกอตั้งพรรคประชาธรรมไทย
และยื่นจดทะเบียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ๒๕๖๐
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาธรรมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองตามขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาธรรมไทย” ชื่อยอภาษาไทย
ปธท. ชื่อภาษาอังกฤษวา THAI PEOPLE JUSTICE PARTY ชื่อยอภาษาอังกฤษ T.P.J.
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย
(๑) พรรคประชาธรรมไทย ใชเครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
รูปลักษณของอักษรภาษาอังกฤษ “P” แถบสีแดง ขาวและน้าํ เงิน สีของธงชาติไทย ประกอบดวย
ตัวอักษรไทย “พรรค” สีแดง อยูบรรทัดเดียวกับเครื่องหมาย และตัวอักษรไทย “ประชาธรรมไทย”
สีน้ําเงิน อยูใตเครื่องหมายและคําวา “พรรค”
ขอ ๕ สํานักงานใหญตงั้ อยู ณ บานเลขที่ ๒๙๙/๒๘ หมูที่ – ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๓๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคประชาธรรมไทย คือ
(๑) พรรคประชาธรรมไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) พรรคประชาธรรมไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนทุกหมูเหลา
ทุกสาขาอาชีพ มิใหมีการผูกขาดโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ เพียงกลุมเดียว
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(๓) พรรคประชาธรรมไทย จะธํารงไวซึ่งความมั่นคงในเอกราช อธิปไตยของชาติ
มุงสรางความสมานฉันทสามัคคีของคนในชาติ
(๔) พรรคประชาธรรมไทย จะเปนองคกรประสานและรวบรวมแนวคิดสูการพัฒนาชาติ
ใหมีความมั่นคงทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๕) พรรคประชาธรรมไทยจะคงไวและเสริมสรางสัมพันธไมตรีกับนานาชาติในประชาคมโลก
โดยไมแบงแยกชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด
(๖) พรรคประชาธรรมไทย จะเสริมสรางคนในชาติใหมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่
และใหมีความเสมอภาคในทางสังคม
(๗) พรรคประชาธรรมไทย จะเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป มีสวนรวมทางการเมือง
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด ๓
นโยบายพรรคการเมือง
ขอ ๗ ดานการเมือง
(๗.๑) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น
(๗.๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗.๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับ ในรูปแบบองคกร ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๗.๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมาย
จัด ตั้ง กองทุน พัฒ นาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อ ชว ยเหลื อการดํา เนิน กิจ กรรมสาธารณะของชุม ชน
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกัน ในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
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(๗.๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ไดใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขอ ๘ ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๘.๑) บริหารราชการแผนดินใหสงผลตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมการดําเนินการตามศาสตรพระราชาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในระดับมหาภาคเปนสําคัญ
(๘.๒) จัดระบบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหทุกจังหวัด
มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่
(๘.๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้น ฐานแหง รัฐ พัฒ นาเศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูป โภค ตลอดทั้ง โครงสรางพื้น ฐาน
สารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
(๘.๔) การจัดการภาครัฐ ตองมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๘.๕) จัดระบบงานราชการในสวนของภาครัฐเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน
(๘.๖) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ
เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
(๘.๗) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสวัสดิการ สิทธิประโยชน
อยางเหมาะสม ตลอดจนสรางธรรมาภิบาลใหเกิดในหนวยงานรัฐ
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(๘.๘) ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการมาเปนการบริหารราชการ
ในเชิงบูรณาการ โดยประสานความรวมมือของหนวยราชการทุกหนวยใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในทิศทางเดียวกัน ทําใหระบบราชการมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการสรางนวัตกรรม
การทํางานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได เนนการพัฒนาทั้งคน
และระบบ โดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนใหมากที่สุด
ขอ ๙ ดานกฎหมาย
(๙.๑) เสริมสรางประสิทธิภาพ การปรับปรุงกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดวยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการการมีสวนรวมของประชาชน
(๙.๒) การพัฒนาระบบยุติธรรม เปนนโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน
(๙.๓) ปรับปรุงการบริหารการจัดการกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติหนาที่ อยางมีหลักการ
สมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชน
เข า มามี ส ว นรว มให ม ากที่ สุด เท า ที่จ ะเป น ไปได การสร า งความโปร ง ใสเป ด เผยของระบบราชการ
โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
และเปดเผยตอสาธารณชน
(๙.๔) ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย ที่เปนธรรมโดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม
ตลอดจนการพิจารณายกเลิก ปรับแกกฎหมายที่ลาสมัย
ขอ ๑๐ ดานกระบวนการยุติธรรม
(๑๐.๑) เสริมสรางประสิทธิภาพ การปรับปรุงกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการปรับปรุงวิธคี ิดและทัศนคติของผูปฏิบัตงิ าน บนพื้นฐานของหลักการการมีสวนรวม
ของประชาชน
(๑๐.๒) การพัฒนาระบบยุติธรรม เปนนโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน
(๑๐.๓) ปรับปรุงการบริหารการจัดการกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติหนาที่ อยางมีหลักการ
สมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชน
เข า มามี ส ว นรว มให ม ากที่ สุด เท า ที่จ ะเป น ไปได การสร า งความโปร ง ใสเป ด เผยของระบบราชการ
โดยเฉพาะความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
และเปดเผยตอสาธารณชน
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(๑๐.๔) ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย ที่เปนธรรมโดยยึดหลักนิตริ ัฐ นิติธรรม
ตลอดจนการพิจารณายกเลิก ปรับแกกฎหมายที่ลาสมัย
ขอ ๑๑ ดานการศึกษา
(๑๑.๑) สงเสริมและสนับสนุน ใหเด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษา
หาความรูตลอดเวลา
(๑๑.๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ที่มีฐานะยากจนสามารถเขาเรียนไดโดยไมเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา จนถึงชั้นปริญญาตรี
(๑๑.๓) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๑๑.๔) ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
การพัฒนาการศึกษา ของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๑๑.๕) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกระดับ ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษา
และใหมีมาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๑๑.๖) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลนโดยมุงเนน
เพื่อใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๑๑.๗) สนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพมากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๑๑.๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตา ง ๆ ใหแกครูอาจารย
และบุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
(๑๑.๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานดานการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ
เพื่อประสิทธิภาพที่จะตามมา
(๑๑.๑๐) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิง
ที่ใชในสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๔๙๔
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๒ ดานเศรษฐกิจ
(๑๒.๑) รักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางยั่งยืน
สรางความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ ใหความสําคัญตอการใชมาตรการ
ทางการเงิน ทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศ ควบคู
กับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม
(๑๒.๒) รักษาวินัยการคลัง เปนพันธกิจหลักที่จะสงผลการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แกประชาชนโดยรวมของประเทศอยางเทาเทียมกัน จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการรักษาวินัยทางการคลัง
เพื่อการรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
ใหเกิดขึ้นในสังคม
(๑๒.๓) ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม ของประเทศ ดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกส
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิต
(๑๒.๔) ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจทั้งนักลงทุนไทยและตางประเทศ
และสรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานในภูมิภาค
เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จะสรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณ ดวยการปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม และล้ําหนาในระดับสากล ดวยการกระตุนใหเอกชนลงทุนดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
(๑๒.๕) สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีความเปนมืออาชีพ
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม
(๑๒.๖) สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ของประเทศ เพื่อการสรางงาน
สรางรายไดแ ละความอยูดีกิน ดีของประชาชน โดยจะสนับสนุน ใหมีการพัฒนาแหลง ทองเที่ยวใหม
ควบคูไปกับการรักษาแหลงทองเที่ยวเดิม โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
ตลอดจนเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของไทยเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจการคาเสรี
ในภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุมอาเซียน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๔๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๒.๗) พัฒนา ระบบโลจิสติกส ปรับปรุงระบบ และลดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
การสง ออกทั้งระบบ เพื่อใหการสงออกเปนไปดวยความรวดเร็วตรงตอเวลามีตนทุนการขนสงที่ต่ํา
และอํานวยความสะดวกใหแกผูสงออก ดวยการเชื่อมโยงระบบขนสงใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ
ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น
(๑๒.๘) สงเสริมและสนับสนุน การรักษาคุณคา และสรางเสริมมูลคาเพิ่ม ภาคเกษตรกรรม
ดวยการปฏิรูปโครงสรางการผลิตจากเดิม ไปสูเกษตรกรรมที่สงเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ
(๑๒.๙) สงเสริมการใช เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมที่ใชน้ํานอย การสราง
มูลคาเพิ่มดวยอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม เพื่อเสริมสรางรากฐาน
ของระบบเกษตรกรรมอันเปนภาคการผลิตพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ใหแข็งแกรงมีความยืดหยุนตอความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกดวยแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม
อยางยั่งยืนเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นและความมั่งคงของเหลาพี่นองเกษตรกรอยางแทจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๑๒.๑๐) นโยบายไทยครั วของโลกนั้น เป นนโยบายของพรรคประชาธรรมไทย
ที่ทํา ขึ้น มาเพื่อ ให เกิด ความสอดคล องในแนวนโยบายของรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาจัก รไทยและแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แนวนโยบายไทยครัวของโลกเปนนโยบายพื้นฐานเพื่อใหครอบคลุมกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชย การสงออก การทองเที่ยว การเงิน การคลังและการลงทุน รวมไปถึงทําให
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแผนนโยบายนี้จะทําใหทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไมแบงสี เชื้อชาติ
และศาสนา และจะนํามาเพื่อความสงบสุขและสันติ ตอพี่นองประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา และรวมไปถึง
การสรางความมั่นคงและมั่งคั่ง ใหกับประเทศชาติ
ขอ ๑๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑๓.๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองให
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง
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(๑๓.๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการ ใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม อยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียง และเหมาะสมแกการเกษตร
(๑๓.๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(๑๓.๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางสมดุล
(๑๓.๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
ขอ ๑๔ ดานสาธารณสุข
(๑๔.๑) ใหความสําคัญกับสภาพของครอบครัว ที่อบอุนอันเปนรากฐานของสังคม
จึง มุ ง มั่น ที่จะสรา งความเขม แข็ง ใหเกิ ด ขึ้น กับ สถาบัน ครอบครัว อยา งสอดคล องกั บ สภาพเศรษฐกิ จ
และสังคมเพื่อปองกัน และบรรเทาปญหาสังคม ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเปนอยูที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย
(๑๔.๒) สร า งสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก สตรี ผู สู ง อายุ ผู พิ ก ารและผู ด อ ยโอกาส
พรรคประชาธรรมไทยมุงมั่นใหความสําคัญกับการจัดใหมีเครือขาย ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายใตการควบคุม มาตรฐานอยางใกลชิด ใหความสําคัญ กับการแกไ ขปญหา เด็กเรรอน ปองกัน
คุม ครองสตรี จ ากการถูก ล อ ลวงหรื อ ถูก ลว งละเมิ ด และถูก ทารุ ณกรรม จัด สวัส ดิก ารที่ เหมาะสม
แกผูสูงอายุ ฟนฟู พัฒนาผูพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนใหสามารถ
ดํารงชีวิต อยูในสัง คมไดอ ยางภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับ สนุน ใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงแหลงงาน
และบริการสวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรมและการปรับปรุงกฎหมายที่เปนประโยชนใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
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(๑๔.๓) มุงมั่น ที่จะส งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อตอการยกระดับ คุณภาพชีวิต
และมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชนและจะเครงครัดตอการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหาการจราจรติดขัด
ในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๔.๔) มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความสนใจ
ของแตละบุคคลบนพื้นฐานความตองการของตลาดแรงงานพัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพ
และอํานวยประโยชนสําหรับผูใชแรงงาน ใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง ใหความสําคัญตอการคุมครอง
สวัสดิภาพของแรงงานเด็ก สตรี และคนพิการ สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการ
ในการระงับขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเปนธรรม สรางมาตรการจูงใจและเครงครัดตอการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการทํางาน และใหสวัสดิการแกผูใชแ รงงาน สนับ สนุน ใหผูใชแ รงงานมีเสรีภาพ
และไดรับความคุมครอง ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ขอ ๑๕ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๕.๑) สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรการสื่อสารไดอยางเทาเทียมกัน
ใหสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสาธารณะได โดยปราศจากการแทรกแซง หากความเห็นนั้น
ไมขัดตอหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
(๑๕.๒) สนับสนุนใหประชาชนมีการพัฒนาการรับรู รับฟงขาวสารที่รูเทาทันสื่อ
สามารถแยกแยะขอเท็จจริงในการรายงานขาวสารของสื่อได
(๑๕.๓) สนับสนุนการตัง้ องคกรสื่อสารมวลชน โดยประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ
(๑๕.๔) กําหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวาระแหงชาติ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจการคา
และอุตสาหกรรม
(๑๕.๕) เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และไซเบอร โดยการปกปอง
ปองกันภัยคุกคามดานไซเบอร สงครามไซเบอร และเสริมสรางความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระเบียบ และกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ
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งานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร ใหสามารถลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่สงผลกระทบกับ
บุ ค คล ข อ มู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยสงเสริมการวิจัย พัฒนา และจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย
ขอ ๑๖ ดานสังคม
(๑๖.๑) ใหความสําคัญกับสภาพของครอบครัว ที่อบอุนอันเปนรากฐานของสังคม
จึงมุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอยางสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาสังคม ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปนอยู
ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย
(๑๖.๒) สรางสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ใหความสําคัญ
กับการจัดใหมีเครือขาย ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุน
การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใตการควบคุมมาตรฐานอยางใกลชิด
ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กเรรอน ปองกันคุมครองสตรีจากการถูกลอลวงหรือถูกลวงละเมิด
และถูก ทารุณ กรรม จั ด สวั ส ดิ การที่เ หมาะสมแก ผู สูง อายุ ฟน ฟู พั ฒ นาผู พิก ารและผูด อ ยโอกาส
ใหไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุน
ใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงแหลงงาน และบริการสวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรมและการปรับปรุง
กฎหมายที่เปนประโยชนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาส
(๑๖.๓) มุงมั่น ที่จะส ง เสริมบริการสาธารณะที่เอื้อตอการยกระดับ คุณภาพชีวิต
และมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชนและจะเครงครัดตอการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เรงรัดแกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหาการจราจรติดขัด
ในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๖.๔) มุงมั่นที่จะพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความสอดคลองกับความสนใจของแตละ
บุคคลบนพื้นฐานความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพ
และอํานวยประโยชนสําหรับผูใชแรงงาน ใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง ใหความสําคัญตอการคุมครอง
สวัสดิภาพของแรงงานเด็ก สตรี และคนพิการ สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการ
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ในการระงับ ขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็ว และเปนธรรม สรางมาตรการจูงใจและเครง ครัด ตอการจัด
ระบบความปลอดภัยในการทํางาน และใหสวัสดิการ แกผูใชแรงงาน สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีเสรีภาพ
และไดรับความคุมครอง ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ขอ ๑๗ ดานอื่น ๆ
(๑๗.๑) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(๑๗.๒) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ กําหนดทิศทางการผลิต
และการใชพลังงาน อยางยั่งยืน การจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพลังงานจากตางประเทศ
(๑๗.๔) พัฒนาองคความรูแ ละแสวงหาแหลงพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และคิดคนนวัตกรรมเพื่อลดการใชพลังงานหลักที่เริ่มหมดไป และสรางมลภาวะดานสิ่งแวดลอม
(๑๗.๕) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐาน การใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองให
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(๑๗.๖) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการ ใหเกษตรกร
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม อยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้ง
จัดหาแหลงน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียง และเหมาะสมแกการเกษตร
(๑๗.๗) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(๑๗.๘) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางสมดุล
(๑๗.๙) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
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ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
(๑๗.๑๐) เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและปองกันความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน
พัฒนา ความเขมแข็งกลไกความรวมมือระดับตาง ๆ เพื่อรวมกันแกปญหาระหวางกันอยางสันติ
(๑๗.๑๑) สงเสริมบรรยากาศที่นําไปสูการสํารวจ และจัดทําหลักเขตแดนและเสนเขตแดน
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผล ในการกําหนดแนวทางและเปาหมายการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดนและเสนเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานแตละดานอยางชัดเจน
(๑๗.๑๒) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม และความเปนจริงทางประวัติศาสตร
ของภูมิภาค โดยเนนที่ความเชื่อมโยงใกลชิดกันในมิติทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันมาอยางยาวนาน
เพื่อใหเกิดทัศนคติ ในทางสรางสรรคของการเปนมิตรประเทศ
(๑๗.๑๓) ดําเนินการอยางสมดุล ในการปรับตัวใหสอดคลองกับ การที่อาเซียน
เปนองคกรที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัดมากขึ้น แตสามารถรักษาผลประโยชน
ดานความมั่นคงแหงชาติที่สําคัญไวได
(๑๗.๑๔) เสริ ม สร า งความพร อมของประเทศในการจัด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ ง
และความมั่นคงอาเซียน ในการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน ใหไทยมีความพรอมในการจัดการผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอํานวยความสะดวก
ใหมีการติดตอเชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคการเมืองและตําแหนงตาง ๆ ในพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๘ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีจํานวนไมนอยกวา
แปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง
(๓) เลขาธิการพรรคการเมือง
(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกพรรคการเมือง
(๖) ผูชวยเหรัญญิกพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(๙) โฆษกพรรคการเมือง
(๑๐) รองโฆษกพรรคการเมือง
(๑๑) ผูอํานวยการพรรคการเมือง
(๑๒) รองผูอํานวยการพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื องใหดําเนินการในที่ป ระชุมใหญ
ของพรรคการเมืองโดยการลงคะแนนลับตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามขอ ๑๘
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจนครบจํานวน
ตามที่กําหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละตําแหนง
ตองมีผูเขารวมประชุม รับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๐ กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง อายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญพรรคการเมืองเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมิได
ขอ ๒๒ ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองวางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคการเมือง
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองของหัวหนาพรรคการเมืองสิ้นสุดลง
ตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
ในกรณี ก รรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งทั้ ง คณะพน จากตํ าแหนง ตาม (๒) ให
รองหัวหนาพรรคการเมือง ตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรคการเมือง ถาไมมีรองหัวหนาพรรคการเมือง
ใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่เหลืออยูประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่
กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒)
ใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ก รรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ
ใหกรรมการบริห ารพรรคการเมืองที่ พน จากตํ าแหนง ทั้ งคณะอยู ในตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติห นาที่ ตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
กระทํ า การในลั ก ษณะที่ อ าจทํ า ให ก ารเลื อ กตั้ ง หรื อ การเลื อ กมิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม
ไมชอบดวยกฎหมาย หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(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

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๐๔
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคการเมือง
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรว มระหวางคณะกรรมการบริห ารพรรคกับ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคที่ป ระชุมรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๔) รองเลขาธิการพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่เลขาธิการพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคการเมือง มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) ผูชวยเหรัญญิกพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่เหรัญญิกพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง และจัดทําทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองใหตรงตามความเปนจริงและตองใหสมาชิกพรรคการเมืองตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญ
ของพรรคการเมือง รวมทั้ง ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองใหป ระชาชนทราบ
เปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่นายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๙) โฆษกพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๑๐) รองโฆษกพรรคการเมื อ ง มี ห นา ที่ แ ละอํา นาจตามที่โ ฆษกพรรคการเมื อ ง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
(๑๑) ผูอํานวยการพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวงานทั่ว ๆ ไปของพรรคการเมือง
(๑๒) รองผู อํ า นวยการพรรคการเมื อ ง มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจตามที่ ผู อํ า นวยการ
พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมอบหมาย
สวนที่ ๒
สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
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การเลือกตั้งกําหนด อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแตละสาขาตองมีสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๒๗ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง เมื่อเขตเลือกตัง้ ใดหรือเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคการเมือง
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัดนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป สมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนอาจจัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง กําหนดสถานที่ตั้ง
สาขาพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหมีจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๖) ผูชวยเหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๘) ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๙) โฆษกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๙ กรรมการสาขาพรรคการเมืองตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๒๘
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือที่ประชุมใหญ สาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี
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ขอ ๓๑ สาขาพรรคการเมืองมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอย า งมี เ หตุ ผ ลโดยคํ า นึง ถึ ง ความสมดุ ล ระหวา งการพัฒ นาด า นวั ต ถุกั บ การพัฒ นา
ดานจิตใจและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนมี ค วามสามั ค คี ป รองดอง รู จั ก ยอมรั บ
ในความเห็นทางการเมือง โดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๓๒ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(ก) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรคการเมือง
(ข) จัด ทํา บัญชี ร ายชื่อ พรอ มที่อ ยูข องสมาชิกพรรคการเมื องที่ มีภู มิลํา เนา
ในเขตจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง
(ค) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
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(ง) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(จ) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ฉ) มี สิ ท ธิยั บ ยั้ ง มติ คณะกรรมการสาขาพรรค หรือ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฌ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการ
สาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกําหนด
(๖) ผูชวยเหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง มีหนาที่และอํานาจตามที่เหรัญญิกสาขา
พรรคการเมืองมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) ผูชว ยนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง มีห นาที่แ ละอํานาจตามที่
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมืองมอบหมาย
(๙) โฆษกสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๑๐) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๓ ความเปนกรรมการสาขาพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคการเมืองกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรคการเมืองวางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองหัวหนาสาขา
พรรคการเมืองลําดับตนทําหนาที่แทนถาไมมรี องหัวหนาสาขาพรรคการเมือง ใหกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคการเมือง คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคการเมืองแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) กรรมการสาขาพรรคการเมืองวางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคการเมืองเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะดําเนินการเอง
หรือจะมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๓๕ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สาขาพรรคการเมืองมีจํานวนไมครบตามมาตรา ๓๓
สวนที่ ๓
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๖ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิไดเปนที่ตงั้ สํานักงานใหญพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง
ถามีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน พรรคการเมือง
ตองแตงตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิก
พรรคการเมือง เปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขต
เลือกตั้งนั้น
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ขอ ๓๗ การแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใด
ที่มีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
หาสิบคน จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนน
ใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหนับคะแนน
และประกาศผลการนับคะแนน แลว รายงานชื่อสมาชิกพรรคการเมืองซึ่ง ไดรับ คะแนนลําดับ สูง สุด
สามลําดับแรกใหหัวหนาพรรคการเมืองโดยเร็ว และใหหัวหนาพรรคการเมืองแตงตั้งสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีที่คะแนนเทากัน
ใหเปนอํานาจของหัวหนาพรรคการเมืองในการพิจารณาแตงตั้ง และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนสาขาพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีที่ตัว แทนพรรคการเมื องประจําจั งหวัด 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 ๓๘ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบ ป มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับ แตวัน ที่ไ ดรับการแตง ตั้ง เปนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ขอ ๓๙ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
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(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๐ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) หัวหนาพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สั่งใหออกจากการเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๑ การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขา
พรรคการเมือง
(๓) ประกาศชือ่ และนามสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ขอ ๔๒ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
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(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขา
พรรคการเมือง
(๓) ประกาศชือ่ และนามสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๔๔ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้ง หมดที่มี อยู ข องพรรคการเมื องหรื อไมน อยกว าสองรอ ยห าสิ บ คน แลว แต จํา นวนใดจะน อยกว า
มีสิทธิเขาชื่อกันยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมืองได
ขอ ๔๕ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจํานวนนี้ จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๔๖ องคประชุมใหญของพรรคการเมืองตามขอ ๔๕ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
สองรอยหาสิบคน
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การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ให ร องหั ว หน า พรรคการเมื อ งลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคการเมื อ งไม ม าประชุ ม
ใหที่ประชุมใหญ เลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการ
พรรคการเมืองเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็น ชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ที่ไดดําเนินการ ไปในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรคการเมือง
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓)
และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงกําหนดการประชุม
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย

หนา้ ๕๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ องคประชุมใหญของสาขาพรรคการเมืองตามขอ ๕๑ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๓ ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ถาหัวหนาสาขาพรรคการเมืองไมมาประชุมใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทน ถารองหัวหนา
สาขาพรรคการเมือ งไม ม าหรื อไม อยูในที่ป ระชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปน ประธานที่ป ระชุม และใหเ ลขานุการสาขาพรรคการเมืองทําหนา ที่
เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๔ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองมีกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปน
องคประชุม ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคการเมืองไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และให
เลขาธิการพรรคการเมืองเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคการเมืองไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตองมีกรรมการสาขาพรรคการเมือง
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปน
องคประชุม โดยใหหัวหนาสาขาพรรคเมืองเปนประธานในที่ประชุม หากหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
ไมอาจปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาพรรคการเมืองได ใหรองหัวหนาสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทน
และใหเลขานุการสาขาพรรคการเมืองเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคการเมือง
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคการเมืองทําหนาที่แทน
ขอ ๕๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๗
สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได
สัญชาติไทย มาแลวไมนอยกวาหาป

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(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 ๖๑ การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคการเมือง
ดวยตนเอง พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่พรรคการเมืองกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๖๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๖๐
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ
เมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) หากสมาชิก ผูนั้น ดํ ารงตํ าแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มติของพรรคการเมืองตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
ขอ ๖๓ สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรคการเมือง
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัตงิ าน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรคการเมือง
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๖๔ สมาชิกพรรคการเมืองมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๖๕ ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองตอสมาชิกพรรคการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรคการเมือง เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๖๖ ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๖๗ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
ขอ ๖๘ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖๙ ตองปฏิบัติหนาทีด่ วยความซือ่ สัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๗๐ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการ
ที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๗๑ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจากการให
โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๗๒ ไมกระทําการอัน เปน การขัด กัน ระหวางประโยชนสว นตนกับประโยชนสว นรวม
ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๗๓ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๗๔ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๗๕ รักษาไวซงึ่ ความลับในการประชุม การพิจารณาวินจิ ฉัย รวมทัง้ เคารพตอมติของที่ประชุม
ฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๗๖ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๗๗ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
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ขอ ๗๘ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๗๙ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณี หรือจาก
บุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๘๐ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๘๑ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับ ในการกระทํานั้นไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพล
ครอบงําใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๘๒ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และยึด มั่นในความถูกตองชอบธรรม
โปรงใสและตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
ขอ ๘๓ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคการเมืองอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวัง
มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๘๔ รักษาความลับของพรรคการเมือง และระเบียบแบบแผนของพรรคการเมือง
ขอ ๘๕ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๘๖ การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
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การฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวา
มีลักษณะรายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เจตนาและความรายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ นั้น
ขอ ๘๗ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือก
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๘๘ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคการเมืองซึ่งมาจากภาคละหนึ่งสาขา
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสามคน
ขอ ๙๐ ในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ หากพรรคการเมือง
ยังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบภาคละหนึ่งสาขา ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๘๙
ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน หัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจํานวนเจ็ดคน ในกรณีที่มีหัวหนาสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดรวมกันไมถึงเจ็ดคน ใหเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคการเมือง
ใหไดจํานวนที่ยังขาดอยูจนครบจํานวนเจ็ดคน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๙๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ
พรรคการเมืองโดยการลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๙๒ พรรคการเมืองซึ่งประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือ กตั้ง ใด
ใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๓ 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
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคการเมืองทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร ในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อ
ผูสมัครจากคณะกรรมการสรรหาแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
จัดการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคการเมืองตองมีสมาชิกพรรคการเมืองมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
โดยในการลงคะแนน ใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
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ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหา
โดยเร็ว ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุด
ของแตละเขตเลือกตั้ง หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณา
ผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมเห็น ชอบกับ รายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจัง หวัด สง มาทั้งหมด
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกัน หากที่ประชุมรวมกัน
มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกัน
มีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด
ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๙๔ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมือง
จัดทําบัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดโดยใหคํานึงถึง
ผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๙๕ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
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(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อ
บุคคลเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ 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
เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแลวรายงาน
ไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓)
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหหัว หนาพรรคการเมืองอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับ ที่ห นึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อ
ตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากัน
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมเห็นชอบ
ใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
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เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนา
อยูในเขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหถือวาสมาชิกผูนั้น เปนสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด ที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๖ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธกี ารที่กําหนดในขอ ๙๓ และขอ ๙๕ เวนแต
กรณีที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
แทนการเลือกตั้งที่เปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัครตาย
กอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๙๗ การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรี ใหนําหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มาใชบังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณา
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๙๘ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๙๗ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๙ การคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองใหนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิก
พรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน
ของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตวั แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรบั หรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานใหพรรคการเมืองทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ
พรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัด
ที่ตนเปนตัวแทน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๑ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวน โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
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(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๒ พรรคการเมืองอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรคการเมือง
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๓ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๔ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมือง ที่ตั้ง
สํานักงานสาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําป
ของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๐๕ เมื่อพรรคการเมืองดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทําทะเบียนสินคาหรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตรา
คาบริการแตละประเภทใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๐๖ การจําหนายสิน คาหรือบริการ ใหบัน ทึกบัญ ชีร ายวัน แสดงรายไดห รือรายรับ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐๗ 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 ๑๐๘ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคการเมืองอยางชัดเจน
ขอ ๑๐๙ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการเมือง ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรคการเมือง บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
สถานที่ทําการ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคการเมืองเห็นสมควร
ขอ ๑๑๐ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนทราบดวย
ขอ ๑๑๑ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๑๒ 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

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ครบอายุของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก
เหตุอื่นนอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๓ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๑๔ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
นําเงินฝากไวในบัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๓ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาค
เปนตั๋วแลกเงิน หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงิน จึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๕ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหแก
พรรคการเมือง ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคการเมืองได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคการเมืองทราบ
ขอ ๑๑๖ เมื่อพรรคการเมืองไดรับหลักฐานตามขอ ๑๑๕ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การรับบริจาคทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาคแลวจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
การรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๑๗ ให พรรคการเมือ งบัน ทึก การรั บ บริจ าคไว ในบัญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริจ าค
ของพรรคการเมืองใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรคการเมือง
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๘ ใหหัวหนาพรรคการเมืองประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๑๙ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองมีมูลคา
เกิน สิบ ลานบาทตอพรรคการเมืองตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนั้น เปน นิติบุคคล การบริจาคเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใดใหแกพรรคการเมืองไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาท
ตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๒๐ สมาชิกพรรคการเมืองตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองปละหนึ่งรอยบาท
แบบตลอดชีพสองพันบาท
หมวด ๑๓
การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๒๑ การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา้ ๕๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๒๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
ใหทรัพยสินของพรรคการเมืองที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธรรมไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธรรมไทย จํานวน ๒๐ คน ประกอบดวย
๑. นายพิเชษฐ สถิรชวาล

หัวหนาพรรค

๒. นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

รองหัวหนาพรรค

๓. นายสมเพชร วัฒนะทรัพย

รองหัวหนาพรรค

๔. พลโท วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์

รองหัวหนาพรรค

๕. พลเรือเอก สรชา ศรประทุม

รองหัวหนาพรรค

๖. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล

รองหัวหนาพรรค

๗. พลตํารวจโท สุรพงษ เขมะสิงคิ

รองหัวหนาพรรค

๘. พลอากาศเอก คะเชนทร วิเศษรจนา

เลขาธิการพรรค

๙. พลเรือโท มนตรี สระแกว

รองเลขาธิการพรรค

๑๐. พลตํารวจตรี โชติ ชวาลวิวัฒน

รองเลขาธิการพรรค

๑๑. นายมะฮัสตี มะแซสะอิ

รองเลขาธิการพรรค

๑๒. นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ

เหรัญญิกพรรค

๑๓. นายถนอมพล ดอนไพรวัน

ผูชวยเหรัญญิกพรรค

๑๔. นายสมภพ ทิพยยอและ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑๕. พันตํารวจเอก เจียร ชูหนู

ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑๖. พลตรี จิรทีปต เรืองสมบูรณ

ผูอํานวยการพรรค

๑๗. พลเรือโท สานนท เปลงขํา

รองผูอํานวยการพรรค

หนา้ ๕๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๕ ง

๑๘. นายชูชีพ เยาวพัฒน
๑๙. นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร
๒๐. นายยุธินทร เจริญภักดี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

รองผูอํานวยการพรรค
โฆษกพรรค
รองโฆษกพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

