เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรครวมไทยรักชาติ
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรครวมไทยรักชาติ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรครวมไทยรักชาติ ดังนี้
ขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ประชุมผูรวมกันจัดตั้งพรรครวมไทยรักชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ไดกํา หนดข อบัง คั บ พรรคขึ้น เพื่อให เปน ไปตามบทบัญ ญัติแ ห ง พระราชบั ญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครวมไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ขอบังคับพรรคนี้ใหใชบังคับ นับตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยรักชาติ
เปนตนไป
ขอ ๓ กรณีไมมีบทบัญญัติในเรื่องใดไว ใหใชตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบตาง ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดประกาศไวโดยอนุโลม
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองตามขอบังคับนี้เรียกวา “พรรครวมไทยรักชาติ” ชื่อยอภาษาไทย “รทช.”
ชื่อภาษาอังกฤษวา “CENTRAL THAI PATRIOTIC PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “CTT”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

เครื่องหมาย พรรครวมไทยรักชาติ มีความหมายดังนี้
ก. รูปเครื่องหมาย “อินฟนิตี้” มีวงกลมสีแดงและสีน้ําเงิน อยูดานบน หมายถึง
ความรวมมือรวมใจของคนไทยโดยไมมีการแบงชนชั้น
ข. ลายเสนสีแดง ในเครื่องหมายอินฟนิตี้เปนรูปเครื่องหมายถูก หมายถึง การพัฒนา
ประเทศชาติอยางตอเนื่อง อยูบนพื้นฐานความถูกตองและเปนธรรม
ค. ลายเสนสีน้ําเงิน ในเครื่องหมายอินฟนิตี้ เปนลายเสนที่เชื่อมโยงกันใหสมบูรณ
หมายถึง การพัฒนาอยางตอเนื่องของชาติ จะขาดฝายหนึ่งหรือฝายใดไมได
ง. วงกลมสีแดง หมายถึง ความกระตือรือรน ความสนใจในการพัฒนาประเทศ
จ. วงกลมสีน้ําเงิน หมายถึง ความมั่นคงของชาติ ความเปนระเบียบวินยั ของคนไทย
ขอ ๖ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๑/๒๕ หมู ๘ ถนนติวานนท ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ขอ ๗ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรครวมไทยรักชาติ
(๑) ยึดมั่นอุดมการณรักชาติศาสนาและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
(๒) ยึดมั่นการดําเนินการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ภายใตแนวทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) ยึดมั่นการดําเนินงานภายใตกลไกระบบรัฐสภา รักษาสัจจะตอประชาชน ไมนําพรรค
เขาเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงสรางความเสียหายตอประเทศชาติ
(๔) พัฒนาและยกระดับความรักชาติของปวงชนชาวไทยใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๘ นโยบายดานการปกครอง
(๑) ปกครองประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนกับการเมืองทุกระดับ รวมทั้ง
ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) ส ง เสริม การบริห ารราชการแผน ดิน สรางความสงบเรียบรอ ย ความสามัค คี
มีศีลธรรมอันดี มีประสิทธิภาพทุกรูปแบบเพื่อบริการแกประชาชน มีสํานึกในการรับใชประชาชนมีคุณธรรม
และมีความซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๙ นโยบายดานความมั่นคงและปองกันประเทศ
(๑) สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความรักชาติ
(๒) เสริมสรางความมั่นคงระหวางประเทศทุกดาน
(๓) ปรับวิธีการไดมาของกําลังพลและอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณปจจุบัน
(๔) แกปญหายาเสพติด
(๕) แกปญหาและจัดการกับการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจังอยางเปนรูปธรรม
(๖) แกปญหาการลักลอบเขาและออกประเทศโดยผิดกฎหมาย
ขอ ๑๐ นโยบายดานสังคม
(๑) สรางความเสมอภาคของปจเจกชนโดยไมคํานึงถึงลัทธิหรือศาสนาและเชื้อชาติ
(๒) ลดความเหลื่อมล้ํา ดานการเขาศึกษาในสถานศึกษา การติดตอราชการหรือรับ
การบริการของรัฐ องคกรทองถิ่นและกระบวนการยุติธรรมตองเสมอภาค เทาเทียม และทั่วถึง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) สรางสังคมครอบครัวใหเขมแข็งอบอุน และขยายสูชุมชนเขมแข็งมั่นคง ยั่งยืน
(๔) นําวาระการขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ปญหายาเสพติดเปนวาระเรงดวนในการพัฒนาประเทศ
(๕) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
และสังคม
(๖) ดานสาธารณสุขตองยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน
บุคลากรสาธารณสุข และมุงเนนประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนใหเปนรูปธรรม รวมทั้งตองเขาถึงบริการ
สาธารณสุขอยางเทาเทียม ทั่วถึง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกวัย
(๗) สงเสริมสถาบันครอบครัว อันเปน เสาหลักของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
และมีมาตรการสงเสริมคุมครองผูดอยโอกาสทางสังคม ผูพิการ ผูสูงอายุ ใหมีความเทาเทียมเสมอภาค
รวมทั้งสงเสริมความเทาเทียมทางดานเชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา และความหลากหลายทางเพศ
(๘) ปรับแกสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยตองเหมาะสมทั่วถึง
และเสมอภาค
ขอ ๑๑ นโยบายดานเทคโนโลยี
(๑) ยกระดับระบบสื่อสารที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีระดับสูงครอบคลุมทุกตารางนิ้ว
ของประเทศเพื่อยกระดับความสามารถทางธุรกิจ
(๒) สรางโอกาสการเขาถึงระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของคนฐานราก
ไมวาชาวบานธรรมดา เกษตรกร ทุกภาคธุรกิจ และเชื่อมโยงกันทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับสินคาและบริการจากทั่วโลก
(๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมใหคนไทยฐานราก สรางโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเทาเทียมเสมอภาค
(๔) สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการรับรูขอมูลขาวสารในทุกรูปแบบ พัฒนาการเขาถึงบนทุกพื้นที่อยางสรางสรรคและมั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางมีเสถียรภาพยั่งยืน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๒ นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกดาน ประชาชนตองมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
อยางเทาเทียมกันเพิ่มทักษะความรูและทักษะดานสังคมทุกดาน เรงพัฒนามาตรฐานบุคลากรการศึกษา
รวมถึงสงเสริมการวิจัยพัฒนาเพื่อใหมีคุณภาพระดับสากล
(๒) สงเสริมการเรียนการสอนออนไลน โดยผูสอนที่มคี วามสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ระดับ ประเทศในทุกบทเรียนและทุกระดับ ชั้น ตลอดจนใหมีหลักสูต รการเรียนเปนมาตรฐานสากล
เปนอยางเดียวกันทุกแหงไมวาจะเปนสถาบันภาคเอกชนหรือภาครัฐ
(๓) พลเมืองไทยมีสิทธิศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๓ นโยบายดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
(๑) สงเสริมและพัฒนาใหเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหม สรางพื้นฐานการตลาดเสรี
ที่มีความมาตรฐานทุกดาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดโลก พรอมเดินหนายุทธศาสตร
นวัตกรรมอัตลักษณไทย เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทุกชนิด ตามความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ
(๒) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในดานการผลิตสูระบบใหมที่ทันสมัยเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ประยุกตใชสูภาคอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ใหเกิดการเขาถึงและตอบสนองความตองการ
ของตลาดในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาเสริมศักยภาพทุกดานใหแกผูประกอบการในทุกระดับการผลิต
(๓) พัฒนาการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ใหเกิดขึ้นกับวิวัฒนาการใหม ๆ
โดยมีความทันสมัย สะอาด ปลอดภัย รวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งประชาชนตองเขาถึงการบริการคมนาคม
ในราคาที่เปนธรรม
(๔) สงเสริมพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พัฒนาวิจัยเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนน
ความประหยัดและไดผลคุมคากับการลงทุนทุกภาคสวน
(๕) สงเสริมบุคลากรแรงงาน พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาบุคลากร
ใหมีทักษะรวมถึงการฝกใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับบุคลากรในทุกองคกรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
เพิ่มโอกาสใหมีการเขาถึงอัตราการจางและรายไดตามมาตรฐาน อัตราการจางของธุรกิจทั่วไป อยางเทาเทียมกัน
ตลอดจนพัฒนาฝมือใหบุคลากรแรงงาน มีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือมากกวาตางประเทศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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(๖) สงเสริมการเกษตรดานการเพาะปลูก การปศุสัตวโดยการนํานวัตกรรมใหม
เขามาใชผสมผสานใหสอดคลองกับวิถีภูมิปญญาชาวบาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทุกดานตลอดจนเพิ่มมูลคา
คุณภาพราคาและเพิ่มความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสใหภาคเอกชน
หรือการรวมกลุมเปนสมาพันธของชาวเกษตรกรเพื่อการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสินคาดานการเกษตร
(๗) ขยายสิทธิและโอกาสดานที่ดินทํากินและอยูอาศัย โดยใหแปลงที่ดินของรัฐ
กับประชาชนใชประโยชนเพื่อทําเกษตรปลอดภัยตามนโยบายของรัฐ แนวทางคืนผืนปาใหชุมชนดั้งเดิม
ภายใตแนวทาง “คนสรางปา ปาสรางคน”
(๘) สง เสริม ดานทรั พยากรธรรมชาติ พั ฒ นาและอนุรั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ
โดยเนนการรักษาปาตนน้ํา แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง บอน้ําธรรมชาติตาง ๆ ทะเลและปาไม
สงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการน้ําในทุกพื้นที่ เพิ่มพื้นที่น้ําอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมั่นคงยั่งยืน
(๙) สงเสริมดานสิ่งแวดลอม พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดลอมดานอากาศ เพิ่มพื้นที่ปาไม
ปองกันการเกิดภาวะโลกรอน และสิ่งแวดลอมตามหลักสากล สรางความพรอมและมีระเบียบในการรองรับ
ภัยพิบตั ิในรูปแบบใหมตาง ๆ มลพิษ ฝุนพิษ ขยะสารเคมี สิ่งปนเปอน รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแล
ความสะอาดที่ทันสมัย ตลอดจนแกปญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) พัฒนาระบบการเงินการธนาคาร
(๑๑) ปรับปรุงแกไขระเบียบหรือเงื่อนไขการเขาถึงทุนการผลิต และประชาชนชั้นรากหญา
ตองไดรับโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย และสะดวก
ขอ ๑๔ นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ยึดมั่นตอพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ
ความรวมมือระหวางประเทศ และความรวมมือตาง ๆ ซึ่งไทยเปนภาคี รวมทั้งการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามหลักแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(๒) พัฒนาประชาคมอาเซียน ใหมีความเขมแข็งทางความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ใหทัดเทียมกับประชาคมโลก
(๓) เปนมิตรตอทุกประเทศ และสรางความสัมพันธระหวางนานาประเทศอยางเทาเทียม
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หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคและตําแหนงตาง ๆ ในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรค
ขอ ๑๕ โครงสรางของพรรครวมไทยรักชาติ ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๔) ศูนยประสานงานพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาเกาคน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๖
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวายี่สิบคนและผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
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ขอ ๑๘ กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรค อายุไมต่ํากวายี่สิบปมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค หรือนับแตวันที่ประชุมใหญพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม แลวแตกรณี
กรรมการบริหารพรรค ตองไมเปนกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในขณะเดียวกัน
ขอ ๑๙ ในระหวางการดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารพรรคหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคขณะเดียวกันมิได
ขอ ๒๐ ความเปนกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและใหถือวามีผลสมบูรณเมื่อพรรคไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ในวาระการประชุมใหญสามัญประจําปในคราวถัดไปหรือประชุมใหญวิสามัญ แลวแตอยางใดถึงกอน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคของหัวหนาพรรคสิ้นสุดลงตามขอ ๒๐
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวัน ที่
กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับ
ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรคใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูประชุมเลือก
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม (๓) ใหกรรมการบริหารพรรค
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยเหตุอื่น นอกจากเหตุตาม (๑) (๒)
และ (๓) ใหกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคลาออกจากสมาชิกพรรคทั้งหมด ใหถือวาเปนเหตุใหเลิกพรรค
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกพรรคหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคกระทําการ
ในลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๔) ดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ของพรรคใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายพรรคการเมือง
(๕) บริห ารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใดของพรรคและสาขาพรรค
ตลอดจนจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใด
นอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณีพรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคยังคงตองปฏิบัติหนาที่
อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จแตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคที่สิ้นสภาพความเปน
พรรคการเมืองหรือยุบพรรคมิได
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(๘) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๙) ควบคุมไมใหพรรคและผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่
กฎหมายกําหนด
(๑๐) เลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งคณะกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดรวมทั้งศูนยประสานงานพรรค
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
ก. เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข. เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
ค. เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
ง. เปนผูลงนามประกาศกฎระเบียบมติของพรรคและคําสั่งพรรค
จ. ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
ฉ. อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาพรรคหรือมีมติของคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) เลขาธิการพรรค มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
ก. เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
ข. เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
ค. เปน เลขานุการของที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ป ระชุ มรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคคณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
ง. เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมายและปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการพรรคกรณีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือตามมติคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับรายจายเงินบัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคและจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคใหตรงตามความเปนจริง
และตองใหสมาชิกพรรค ตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
(๗) กรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
ก. รวมกับคณะกรรมการบริหารอื่นในการกํากับดูแลการบริหารพรรคใหเปนไป
ตามมติพรรค ขอบังคับ นโยบายและกฎหมาย
ข. มีหนาที่และอํานาจตามที่หัวหนาพรรคหรือมีมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๓
สาขาพรรค
ขอ ๒๔ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคตองดําเนินการ
ใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางนอย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๒๕ การจัดตั้งสาขาพรรค เมื่อเขตเลือกตั้งใดหรือเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนา
อยูในเขตเลือกตั้งนั้น ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป อาจจัดประชุมเพื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองประกาศกําหนด โดยมีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค กําหนดสถานที่ตั้งสาขาพรรค และอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมกําหนด
เมื่อหัวหนาพรรคไดมีประกาศการจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่หัวหนาพรรคประกาศการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) ผูชวยเหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
ขอ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือวันที่มีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
แลวแตกรณี
กรรมการสาขาพรรค ตองไมเปนกรรมการบริหารพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในขณะเดียวกัน
ขอ ๒๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี โดยวิธีเลือกตั้งแบบเปดเผยดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๖
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ สาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม
ตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองที่แตกตางโดยสุจริตและแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขรวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
ก. จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
ข. จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัด
ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค
ค. เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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ง. เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
จ. เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
ฉ. มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวันซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
ช. ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
ซ. อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ก. ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
ข. เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ค. เปนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ง. กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับรายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) ผูชวยเหรัญญิกสาขาพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่เหรัญญิกสาขาพรรค มอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๑ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรค และใหถือวามีผลสมบูรณเมื่อพรรค
ไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนดหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึง่ ที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน ถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรคใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู เลือกกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีการเลือกตั้งแทนในวาระการประชุมใหญในคราวถัดไป เวนแตมีเหตุเรงดวน
และจําเปน ใหเปนตามความเห็นชอบของหัวหนาพรรคหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๒ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจในการ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหกรรมการสาขาพรรคที่พน
จากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหกรรมการสาขาพรรคเทาที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอ ไป และใหเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่กรรมการสาขาพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมาย ใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๓๓ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว หากตอมาภายหลัง
มีสาขาพรรคเหลือไมครบตามที่กฎหมายกําหนด ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๔
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๔ เขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด ใด ที่ มิ ไ ด เ ป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคหรื อ สาขาพรรค
ถามีสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน พรรคตองแตงตั้งสมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกพรรคเปนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๓๕ การแตงตัง้ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรค ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคน
ใหสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาสิบคน จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน แลวรายงานชื่อ
สมาชิ กพรรคซึ่ง ไดรั บ คะแนนลํ า ดับ สูง สุด ตามจํา นวนที่พ รรคกํา หนดให หัว หนา พรรคทราบโดยเร็ ว
เมื่อหัวหนาพรรคประกาศแตงตัง้ สมาชิกพรรคที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาพรรคแจง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๖ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ประกาศแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตองไมเปนกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ในขณะเดียวกัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๗ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด มีหนาที่และอํานาจดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบัง คั บ พรรค และมติของที่ป ระชุม ใหญพรรค รวมตลอดทั้ง ระเบียบ ประกาศ และคํา สั่ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม
ตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางและแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๓๘ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรค และใหถือวามีผลสมบูรณเมื่อพรรค
ไดรับหนังสือ
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค สั่งใหออกจาก
การเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ในกรณีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไป และใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ตามขอ ๓๕ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑)
ในกรณีที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเหลืออยู ใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตามขอ ๓๕ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเหลืออยู
สวนที่ ๕
ศูนยประสานงานพรรค
ขอ ๓๙ พื้นที่ใดที่มีสมาชิกพรรคอยูเปนกลุมมีจํานวนพอสมควร อาจตั้งเปนศูนยประสานงานพรรค
โดยหัวหนาพรรคเห็นชอบจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการประสานงานในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ในเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่ง ๆ อาจมีศูนยประสานงานมากกวาหนึ่งแหงก็ได
ศูนยประสานงานหนึ่ง มีหัวหนาศูนยประสานงานพรรคเปนผูรับผิดชอบ โดยมีขอบเขตอํานาจ
และหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๐ การบริหารจัดการสาขาพรรค
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๔) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๔๑ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๔) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๒ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๔๓ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือกรรมการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของพรรค
หรื อ ไมน อ ยกวา สองรอ ยห าสิ บ คนแล ว แต จํา นวนใดจะนอ ยกว ามี สิ ท ธิ เข า ชื่ อกั น ยื่ น คํา ร อ งขอให จั ด
การประชุมใหญวิสามัญของพรรคได
ในกรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๔๔ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคซึ่งในจํานวนนี้
จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีอยู
(๔) สมาชิกพรรค
ขอ ๔๕ องคประชุมใหญของพรรคตามขอ ๔๔ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอ ยกวาสองรอยหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๖ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองหรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรคและกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการ
ไปในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายหรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผยแตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๘ คํ าบอกกลาวเรีย กประชุ ม ใหญทุก คราวให หัว หนา พรรคแจ ง กํ าหนดการประชุ ม
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวันเวลาสถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวยการแจงนัดหมายดังกลาว
อาจกระทําไดทั้งเปนลายลักษณอักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปสาขาพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรค
ขอ ๕๑ องคประชุมใหญของสาขาพรรคตามขอ ๕๐ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุมกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาหัวหนาสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองหัวหนาสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม กรณีเลขานุการไมมาประชุมใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน ถารองเลขานุการสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศของนายทะเบียน
พรรคการเมือง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให หั ว หน า สาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวันเวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุม ดวย การแจงนัดหมายดังกลาวอาจกระทําไดทั้ง เปน ลายลักษณอักษร
หรือทางอิเล็กทรอนิกส

หนา้ ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการบริห ารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริห ารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปน องคป ระชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
กรณีรองหัวหนาพรรค หรือรองเลขาธิการพรรค ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูขณะนั้นเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมโดยใหหัวหนาสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุมหากหัวหนาสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาพรรคได ใหรองหัวหนา
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
กรณีรองหัวหนาสาขาพรรค หรือรองเลขานุการสาขาพรรค ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูขณะนั้น เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวด ๗
สมาชิกพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(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 ๖๐ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองพรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่พรรคกําหนด หรือสมัครทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเองตามแบบที่พรรคกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๙ เวนแตเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวางมีลักษณะตองหาม
ดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๕) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมี
เหตุรายแรงอื่น
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรค
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ(๕) ใหพรรคแจงใหสมาชิกผูนั้น
ทราบโดยเร็ว
ขอ ๖๒ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา จังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริห ารพรรค
ตลอดจนที่ป รึกษาพรรคหรือไดรับ การคัดเลือกดํารงตําแหนงทางการเมืองตามขอ ๙๘ หรืออื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๖๓ สมาชิกพรรคมีหนาที่และความรับผิดชอบตอพรรค ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค ผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๖๔ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศ ตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
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(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ใหความสําคัญ แกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกพรรค
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๖๕ ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๖๖ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน
ขอ ๖๗ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖๘ ตองปฏิบัติหนาทีด่ วยความซือ่ สัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๖๙ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการ
ที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๗๐ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจากการให
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยม
ขอ ๗๑ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๗๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ขอ ๗๓ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๗๔ รักษาไวซงึ่ ความลับในการประชุม การพิจารณาวินจิ ฉัย รวมทัง้ เคารพตอมติของที่ประชุม
ฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๗๕ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบของตน
ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๗๖ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความยุติธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกรหรือตามหนาที่ในวิชาชีพโดยสุจริต
ขอ ๗๗ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๗๘ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณี หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๗๙ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๘๐ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานั้น ไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงํา
ใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคล
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๘๑ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และยึด มั่นในความถูกตองชอบธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุ ก
ของประชาชนโดยรวม
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ขอ ๘๒ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๘๓ รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
ขอ ๘๔ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๘๕ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะ
รายแรง
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวา
มีลักษณะรายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เจตนาและความรายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ขอ ๘๖ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค ยกเวนกรรมการบริหารผูซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เปนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเพื่อพิจารณาและกําหนดโทษแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
กรณีถือวา มีลักษณะรายแรง ถึงขั้นขนาดไมสามารถเยียวยาหรือบรรเทา ตองระวางโทษ
ใหพนจากตําแหนงของพรรคไมวาตําแหนงใดก็ตาม และพนจากการเปนสมาชิกพรรค
กรณีถือวา มีลักษณะรายแรง แตไดเยียวยาหรือบรรเทาเหตุแหงความรายแรงได ตองระวางโทษ
ภาคทัณฑและอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
กรณีถือวา ไมรายแรง ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
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หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือก
บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๘๗ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๘ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง มีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคจํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคจํานวนสี่คนซึ่งมาจากภาคตางกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสามคน
ขอ ๘๙ คณะกรรมการสรรหามีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๙๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ
พรรคโดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสรรหา ตามขอ ๘๘
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการสรรหา ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
และผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๙๑ พรรคซึ่งประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ตองมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตเลือกตั้งนั้น
การสง ผูส มัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด
ใหพรรคสงผูสมัครรับเลือกตัง้ จากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๒ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวันเวลา และสถานที่ในการสมัคร เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ไดรับรายชื่อผูสมัคร
จากคณะกรรมการสรรหาแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุม
สมาชิกพรรคเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรค ตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรือการประชุมตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบ คน
โดยในการลงคะแนนใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุด สองลําดับแรกใหคณะกรรมการ
สรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
สรรหาในการจัดเรียงลําดับ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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(๕) ใหคณะกรรมการสรรหา สงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากผูม ีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไป
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกัน
หากที่ป ระชุมรว มกัน มีมติเห็นชอบกับ รายชื่อผูสมัครผูใดใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๙๓ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยใหคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๙๔ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหา กําหนดวันเวลา และสถานที่ ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งและมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค ตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดและประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํา
บัญชีรายชื่อไมเกินหนึง่ รอยหาสิบรายชื่อโดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตัง้ จากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิงแลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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(๓) ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุม
เพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกิน
สิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรค ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไ ดรั บ จากสาขาพรรคหรื อ ตัว แทนพรรคการเมื องประจํ าจั ง หวัด ตาม (๓)
ในกรณีที่หัว หนาพรรคประสงคจะเปน ผูสมัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่ อ
ใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนน
ดังกลาวในลําดับถัดไป จนครบจํานวนในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากัน ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(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
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกพรรค ในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนา
อยูในเขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหถือวา
สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๕ ในการเลือกตัง้ ทั่วไปการสงผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๙๒ และขอ ๙๔ เวนแตกรณี

หนา้ ๒๘๔
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ที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งแทน
การเลือกตั้งที่เปนโมฆะหรือการเลือกตั้งใหม ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้ง หรือกรณีผูสมัครตายกอน
ปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๙๖ กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหพรรคประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไปเพื่อเชิญชวน
ใหกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหคณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม จากรายชื่อบุคคลที่กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด หรือสมาชิกพรรคเสนอมา เพื่อเสนอใหสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อ และแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๙๗ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๙๖ ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่งใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๘ กรณีจะแตงตั้งบุคคลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหพรรคประกาศใหสมาชิกทราบ
เปน การทั่ว ไป เพื่อเชิญ ชวน เสนอชื่อบุคคล ที่เห็น สมควร จะเสนอใหไ ดรับ การพิจารณาแตงตั้ง
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอคณะกรรมการบริหารพรรค ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
และเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน
ของสาขาพรรค หรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ
พรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดซึง่ เปนที่ตั้งของสาขาพรรคหรือในเขตจังหวัดที่ตนเปนตัวแทน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๐ การลงรายการบัญชีของพรรค ตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวนโดยตองจัดทําภายในระยะเวลาดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) การลงบัญชีแยกประเภทบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและบัญชีแสดงหนี้สิน
ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวด ๑๒
รายไดของพรรค
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๑ พรรคอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๔) เงินทรัพยสินและประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงินทรัพยสินและประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๒ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคา หรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๓ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานที่จัด กิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค
สาขาพรรค หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๔ เมื่อพรรค สาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ดําเนินการ
จําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคจัดทํา
ทะเบียนสินคาหรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการ
แตละประเภทใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๐๕ การจําหนายสินคาหรือบริการ ใหบันทึกบัญชีรายวัน แสดงรายไดหรือรายรับ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๐๖ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค ตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน
การใหเงิน ทรัพยสินแกพรรค รวมถึงการใหประโยชนอื่นใดแกพรรคที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ระดมทุนของพรรคใหอยูภายใตบังคับบทบัญญัติเรื่องการรับบริจาค
ขอ ๑๐๗ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุนไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรค สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๑๐๘ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและจํานวนเงินที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมระดมทุน และใหหัวหนาพรรคประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปพรอมทั้งแจง
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวย
ขอ ๑๐๙ การจัดกิจกรรมระดมทุน ใหบันทึกบัญชีรายวัน แสดงรายไดหรือรายรับ บัญชีรายวัน
แสดงคาใชจายหรือรายจาย และนําไปแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๑๑๐ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชีพรรครวมไทยรักชาติ
ในการรับบริจาคของพรรคใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีพรรครวมไทยรักชาติ (เพื่อการบริจาค)
และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๑๑ กรณีรับบริจาคเปนเงินสด ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค นําเงินฝากไวใน
บัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๐ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงินจึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๑๑๒ เมื่อมีการบริจาค ใหผูรับบริจาค จัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายใน
สามวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค และใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด มิอาจนําสงแกพรรคได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ
ขอ ๑๑๓ เมื่ อ พรรคได รับ หลั ก ฐานตามข อ ๑๑๒ ให อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น (เงิ น บริ จ าค)
หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ที่ไดรับบริจาค แลวจัดสงใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๑๔ ใหพรรคบันทึกการรับบริจาคไวในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการโดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู ของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
ขอ ๑๑๕ ใหหัว หนาพรรคประกาศบัญ ชีรายชื่อผูบ ริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค ที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน แลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาค ใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทน หรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๑๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ใหแกพรรคมีมูลคาเกินสิบลานบาท
ตอพรรคตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนัน้ เปนนิติบคุ คล การบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาท ตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ
ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๗ สมาชิ ก พรรคต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มและค า บํ า รุ ง พรรคการเมื อ งแบบรายป
ปละหนึ่งรอยบาท แบบตลอดชีพสองพันบาท
เพื่อประโยชนในการนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคการเมืองประจําปของสมาชิก
ใหถือวารอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคการเมืองประจําปของปที่สมาชิกไดชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
เปนครั้งแรกสิ้นสุดลงในวันสิ้นปปฏิทินของปเดียวกันนั้น และใหเริ่มตนนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุง
พรรคการเมืองประจําปของปถัดไปใหม โดยใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่
๓๑ ธั น วาคมของป เ ดีย วกัน ทั้ ง นี้ สมาชิ กอาจชํ า ระค าบํ า รุง พรรคการเมือ งประจํา ป ของปถั ด ไป
ภายในกรอบระยะเวลาดังกลาวเมื่อใดก็ได
หมวด ๑๓
การใชจายของพรรค
ขอ ๑๑๘ เงินและทรัพยสินของพรรคตองนําไปใชจายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคและสมาชิกและคาใชจายในการบริหารพรรค
พรรคตองเปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของพรรคทุกประเภท
เพื่อใหสมาชิกและประชาชนทราบเปนการทั่วไป โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของพรรคหรือเผยแพร
ผานในระบบฐานขอมูลพรรคการเมือง หรือวิธีการอื่นใดที่เขาถึงไดโดยสะดวกภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
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ขอ ๑๑๙ ในกรณีที่พรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลใดใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
แกสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะใหเปนประจํา
หรือเปนครั้งคราว ถาการใหหรือรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้นไมเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหพรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลนั้น แลวแตกรณี
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้น และประกาศ
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
หามมิใหสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รับเงินทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลใดโดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย เวนแตเงินที่ไดมีการแจงไวตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๒๐ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่จะตองตรวจสอบและควบคุมมิใหมี
การนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๑๘ และขอ ๑๑๙
หมวด ๑๔
การเลิกพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๒๑ การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหเปนไป
ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค สวนศูนยประสานงานพรรค โดยคําสั่งหัวหนาพรรคหรือมติคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๑๒๒ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรค ใหทรัพยสิน
ของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยรักชาติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยรักชาติ จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย
๑. นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
หัวหนาพรรค
๒. พลตรี สาทร มีอุดร
รองหัวหนาพรรค
๓. นายวัฒนา จําปาดิบรัตนกุล
รองหัวหนาพรรค
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ราชกิจจานุเบกษา

๔. นายธนิค คัมมิ่น
๕. นางสาววรัญญา บรรดาศักดิ์
๖. นายพิพัฒน จักรวรรณพร
๗. นางสาวภัทรานิษฐ พณิชธนันตชัย
๘. นายประพันธ หัตถกิจ
๙. นางสาวกัณภาธิฌาณัศฐ วองไวเวช
๑๐. นายวรวิทย ประทิต
๑๑. นายรัฐฐาน พีรวิชญธนาภัค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

