เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคไทยเปนหนึง่
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคไทยเปนหนึ่ง ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคไทยเปนหนึ่ง ดังนี้
ขอบังคับพรรคไทยเปนหนึง่ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ป ระชุม ผู รว มกั น จั ด ตั้ง พรรคไทยเป น หนึ่ ง เมื่อ วั น ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ไดกําหนดขอบังคับพรรคการเมืองเพื่อยื่นตอนายทะเบียนพรรคการเมืองในการขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคการเมืองนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยเปนหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ขอบังคับพรรคการเมืองนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองตามขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคไทยเปนหนึ่ง” ชื่อยอภาษาไทย (ทปน)
ชื่อภาษาอังกฤษ THAI TO BE ONE PARTY ชื่อยอภาษาอังกฤษ (ONE)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคไทยเปนหนึ่ง ใชเครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
พรรคไทยเปนหนึ่ง ใชตัวเลข 1 สีมวงออนลักษณะลอยสูงเดนเปนสงาขึ้นมา
ทามกลางดานหลังสายน้ําที่หลอเลี้ยงปวงชนชาวไทยโดยสายน้ํามีลักษณะพลิ้วไหวอยูตลอดเวลา ตัวเลข 1
มีลักษณะการเคลื่อนไหวไปขางหนาตามความพลิ้วไหวของสายน้ําแหงมวลมหาประชาชนชาวไทยเพื่อสื่อใหเห็นวา
“พรรคไทยเปนหนึ่ง” จะเปนพรรคการเมืองที่จะนําพาประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองและกาวไปสู “ความเปนหนึ่ง”
อยางแทจริง
“ไทยเปนหนึ่ง” มีความหมายวา พรรคไทยเปนหนึ่งจะนําพาประเทศไทยไปสู
ความเปนหนึ่งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดี การเมืองการปกครอง
เปนระบบขาราชการปฏิบัติตามระเบียบ ทุจริตหมดไป ประชาชนรูรักสามัคคีกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวกัน
เพื่อรวมกันสรรคสรางประวัตศิ าสตรหนาใหมของไทยและดํารงรักษาไวซงึ่ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตลอดไป
(๓) ความหมาย ของสวนประกอบเครื่องหมายการเมือง
ตัวเลข 1 หมายถึง ความเปนหนึ่ง เปนที่หนึ่ง รวมกันเปนหนึ่ง (สามัคคี) ดีที่สุด
สีมวงออน หมายถึง รุงโรจน เจริญรุงเรือง พลังอํานาจ เกียรติยศ ร่ํารวย มั่งคั่ง
สีน้ําเงิน หมายถึง การดํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สีแดง หมายถึง ประชาชนไทยดํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ
สีขาว หมายถึง ดํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนา
สายน้ํา หมายถึง สายน้ําที่หลอเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ
พลิ้วไหว หมายถึง การปรับตัวเขากับสถานการณสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๖๒/๒๑ หมู ๑๐ ถนนสายเอเซีย ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย ๖๐๐๐๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคไทยเปนหนึ่ง
(๑) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นความเปนหนึ่งดานความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
โดยยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยนอมนําพระปฐม
บรมราชโองการ รัชกาลที่ ๑๐ ความวา “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป” และนอมนํากระแสพระราชดํารัส พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๙
มาใชเปนแนวทางในการปกครองประเทศและนําพาประเทศไทยไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๒) พรรคไทยเปนหนึง่ มุงมั่นเพื่อเปนหนึ่งดานพรรคการเมือง เพื่อเปนพรรคการเมือง
ในอุดมคติพรรคแรกของประเทศไทย เปนแบบอยางของพรรคการเมืองที่ดี โดยดําเนินการตามหลักการจัดตั้ง
พรรคการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณของการเปนพรรคการเมือง ยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส
(๓) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเพื่อเปนหนึ่งดานพรรคการเมืองของประชาชนอยางแทจริง
เพื่อใหพรรคไทยเปนหนึ่งกลายเปนเวทีการเมืองของประชาชนทุกคน ผูที่มีความรู ความสามารถ ความตั้งใจ
และมุงมั่นสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง สามารถเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ คณะผูบริหารพรรค
ผูที่สนใจสามารถเขารวมกิจกรรมพรรคไทยเปนหนึ่งไดทุกที่ทุกเวลา
(๔) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานการพัฒนา เพื่อนําพาประเทศไปสูการพัฒนา
ทุกดาน ดานการเมือง ดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสัง คม ดานบริหารราชการแผนดิน
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และดานความเปนอยูของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๕) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานความเปนอยูที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม สรางความเทาเทียมกันในสังคม สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และกระจายโอกาส
สูทองถิ่น กระจายงาน กระจายรายไดสูสังคมชนบท สรางอาชีพใหประชาชนสามารถอยูไดดวยตนเอง
(๖) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานกระบวนการยุติธรรม มุงหวังใหประชาชน
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจทางกฎหมาย ชวยเหลือตัวเองได
ไมตกเปนเหยื่อ และไมถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย รวมถึงกระบวนการตํารวจและทหารดวย
(๗) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานการปราบปรามการทุจริต เพื่อเปนพรรค
แห ง การทํ า ลายล า งการทุ จ ริ ต ทุ ก ประเภทรวมถึ ง ปราบปรามการประพฤติ มิ ช อบของข า ราชการ
โดยมุงหวังใหการทุจริตและประพฤติมิชอบหมดไปจากสังคมไทย
(๘) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานการสงวนรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนประเทศที่มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี รักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดสมดุลทางธรรมชาติและคงอยูถึงคนรุนหลัง เพื่อใหลูกหลานไดรบั คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคนรุนตอไป
(๙) พรรคไทยเปนหนึ่งมุงมั่นเปนหนึ่งดานอุดมการณยึดมั่นในความดี ซื่อสัตย สุจริต
คุณธรรม สัจจะกตัญู และพรอมเสียสละเพื่อสวนรวม โดยจะยึดเปนพื้นฐานการดําเนินกิจกรรมของพรรค
หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๗ พรรคไทยเปนหนึ่ง กําหนดนโยบายแบงเปนดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแผนดิน
(๑) นโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน
(ก) สนับสนุนการกําหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ เพื่อพัฒนาประเทศ
(ข) สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง
(ค) สนับสนุนการพัฒนาดานระบบราชการ บริหารงานบุคคล กฎหมาย ประเมินผล
ราชการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

หนา้ ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สนับสนุนการพัฒนาดานการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งในทองถิ่น
สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะทองถิ่น
สนับสนุนราชการสวนกลางมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และลงโทษ
(ฌ) สนับสนุนความโปรงใสใหเกิดขึ้นทุกภาคสวน
(ญ) สนับสนุนประชาชนมีสวนรวมกับสวนราชการทุกระดับ
(๒) นโยบายดานความมั่นคง
(ก) สนับสนุนการดํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อใหเปนศูนยรวมจิตใจประชาชน
(ข) สนับสนุนการพัฒนาดานความมัน่ คงใหแกประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย
(ค) สนับสนุนการพัฒนาดานความปลอดภัยเพื่อประชาชนไดรับความปลอดภัยสูงสุด
(ง) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานการปองกันภัย
(จ) สนับสนุนสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน และทุกประเทศ
(ฉ) สนับสนุนความสัมพันธตางชาติ เพื่อลดความหวาดระแวงและสรางสันติภาพ
ใหเห็นเดนชัด
(ช) สนับสนุนการลดความขัดแยง และสรางความสามัคคีภายในประเทศ
(ซ) สนับสนุนการยกระดับปญหาการทุจริตเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
(ฌ) สนับสนุนการลงโทษตอผูประสงคทําลายความมั่นคงของประเทศอยางสูงสุด
(๓) นโยบายดานการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
(ก) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย ทางการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
(ข) สนับสนุนการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของแผนดินใหมีเสถียรภาพสูงสุด
(ค) สนับสนุนดําเนินการดานการคลังเกี่ยวกับภาษีอากร รัษฎากร
(ง) สนับสนุนการใหความสําคัญกับกิจการเกี่ยวกับสมบัติของแผนดิน และกิจการของรัฐ
(จ) สนับสนุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และขจัดการผูกขาด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ฉ) สนับสนุนใหมีการค้ําประกันหนีท้ ุกประเภทของสวนราชการ สถาบันการเงิน
รัฐวิสาหกิจ
(ช) สนับสนุนการเพิ่มการแขงขันของเอกชน และการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ซ) สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพทักษะในการประกอบอาชีพ
(ฌ) สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรี โดยรัฐสนับสนุน เพื่อสรางเศรษฐกิจใหเติบโต
เต็มศักยภาพ
(ญ) สนับสนุนการเติบโตแบบดาวกระจาย ใหไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง
(ฎ) สนับสนุนการกระจายแหลงทรัพยากร ใหเขาถึงทรัพยากรและใชอยางมีประสิทธิภาพ
(ฏ) สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
(ฐ) สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหครอบคลุม และกระจายสูพื้นที่หางไกล
(ฑ) สงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักประกอบอาชีพ
(๔) นโยบายดานการตางประเทศ
(ก) สนับสนุนการสรางความสัมพันธที่ดี และการรวมมือทางเศรษฐกิจกับทุกประเทศ
(ข) สรางความรวมมือกับชาติมหาอํานาจเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศไทย
ในเวทีโลก
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

สนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในเวทีนานาชาติ
สนับสนุนการติดตอระหวางประเทศ และการลงทุนตางชาติ
สนับสนุนการสงเสริมใหประเทศไทยเปนผูพิทักษแหงสิทธิมนุษยชน
สงเสริมการยอมรับ ความแตกตาง ความหลากหลาย โดยเฉพาะความเทาเทียมกัน

ทางเพศ
(ช) สนับสนุนใหทําความเขาใจตอเพศทางเลือก และการแสดงออกตอเพศทางเลือก
(ซ) สนับสนุนการเพิ่มเพศทางเลือกลงในปายการแบงแยกเพศของทุกสถานที่
เชน หองน้ํา
(ฌ) สนับสนุนเพศทางเลือกใหแสดงความสามารถบนเวทีทุกระดับเชนเดียวกับ
เพศทั่วไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๕) นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
(ก) สนับสนุนการพัฒนาใหประเทศไทยเปนเปาหมายของการทองเที่ยวระดับโลก
(ข) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(ค) สนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ
(ง) สนับสนุนการยกระดับรายไดจากการทองเที่ยว
(จ) สนับสนุนการเลนกีฬาทุกประเภทใหประชาชนเขาถึงการกีฬาอยางแทจริง
(ฉ) สนับสนุนใหความรู ดานการศึกษาดานกีฬา นันทนาการ
(๖) นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(ก) สนับสนุนการสรางความเปนธรรม ความเสมอภาค ความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้น
ในสังคม
(ข) สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ค) สนับสนุนการเพิ่มความสามารถเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของประชาชนอยางทั่วถึง
(ง) สนับสนุนการใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวและชุมชน
(๗) นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(ก) สนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เกษตรกร ระบบสหกรณ
(ข) สนับสนุนการพัฒนาระบบแหลงน้ําใหเกษตรกร จัดหาแหลงน้ํา พัฒนาระบบ
(ค) สนับสนุนการพัฒนาระบบชลประทานใหทั่วถึง
(ง) สนับสนุนการเขาถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
(จ) สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของเกษตรกร
(ฉ) สนับสนุนการพัฒนาดานกระบวนการผลิต จนถึงสินคาทางการเกษตร
(ช) สนับสนุนการผลักดันราคาสินคาเกษตรทุกประเภทใหราคาสูงขึ้นมากกวา ๒ เทาตัว
(ซ) สนับสนุนการจัดหาองคความรูเพื่อดําเนินการแปรรูปสินคาทางเกษตรไดดวยตนเอง
(ฌ) สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินของรัฐ เพื่อจัดสรรโอกาสใหเกษตรกรไดมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง
(ญ) สนับสนุนการเกษตรสมัยใหมที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควบคูกับเทคโนโลยี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ฎ) สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารโลก
(ฏ) สนับสนุนใหยกระดับภาคอุตสาหกรรมใหเขาสูอุตสาหกรรม
(ฐ) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน
(๘) นโยบายดานการคมนาคม
(ก) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงและบริการคมนาคมใหทั่วถึง
(ข) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงสําหรับธุรกิจการขนสง
(ค) สนับสนุนการพัฒนาการวางแผนจราจร โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมใหทั่วถึง
(ง) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการคมนาคมและขนสง
(จ) สนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณ
(ฉ) สนับสนุนการกระจายระบบคมนาคมออกพื้นที่หา งไกลใหเชื่อมโยงกับระบบกลาง
(๙) นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ก) สนับสนุนการพัฒนาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(ข) สนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ค) สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืน
(๑๐) นโยบายดานเทคโนโลยี ดิจิทัล
(ก) สนับสนุนการพัฒนา วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับดิจิทัล
(ข) สนับสนุนการพัฒนา กระจาย องคความรู อุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ที่เปนดิจิทัล
(ค) สนับสนุนการกระจายสูภาคสวนชนบทเพื่อใหผูที่มีโอกาสนอย
(ง) สนับสนุนใหอุปกรณเทคโนโลยีกลายมาเปนสวนหนึง่ ของการดํารงชีวิตของประชาชน
(จ) สนับสนุนการยกระดับการใชเทคโนโลยีทันสมัยในการสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศ
(ฉ) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑๑) นโยบายดานพลังงาน
(ก) สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงพลังงานอยางแทจริง
(ข) สนับสนุนดานการพัฒนาการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
(ค) สนับสนุนใหเกิดการใชอุปกรณพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย (โซลาเซลล)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๑๒) นโยบายดานการบริหารงานภายในประเทศ
(ก) สนับสนุนการพัฒนาทางการเมือง การปกครอง
(ข) สนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การปกครองทองถิ่น
(ค) สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย
(ง) สนับสนุนการอํานวยความเปนธรรมของสังคม รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
(๑๓) นโยบายดานกฎหมาย
(ก) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานกฎหมาย
(ข) สนับสนุนการใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน
(ค) สนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมใหโปรงใส
(ง) สนับสนุนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชวยเหลือและใหความรู
แกประชาชน
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

สนับสนุนการปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
สนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรมในสังคม
สนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาบังคับคดีแพง-อาญา ลมละลาย บําบัดฟนฟู

ผูกระทําผิด
(๑๔) นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(ก) สนับสนุนการพัฒนาแรงงานทุกประเภท
(ข) สนับสนุนการพัฒนาความคุมครองสวัสดิภาพแรงงานตามกฎหมาย
(ค) สนับสนุนการสรางแรงงานภาครัฐใหไดรับสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกัน
การดํารงชีวิต
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

สนับสนุนการจัดลําดับชั้นแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สนับสนุนการผลักดันแรงงานเขาสูแรงงานตามกฎหมาย
สนับสนุนแรงงานตามกฎหมายที่ขยัน มุงมั่น เพื่อพัฒนาตนเองเขาสูแรงงานภาครัฐ
สนับสนุนแรงงานภาครัฐ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเทากับขาราชการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ซ) สนับสนุนกําหนดคาแรงขั้นต่ําแรงงานภาครัฐ ๕๐๐ บาท
(ฌ) สนับสนุนกําหนดคาแรงขั้นต่ําแรงงานตามวิชาชีพ ๗๐๐ บาท
(ญ) สนับสนุนแรงงานสูงวัยที่มีศักยภาพ เพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
(๑๕) นโยบายดานวัฒนธรรม และศาสนา
(ก) สนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
(ข) สนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรมโดยจะตองไมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูเดิม
(ค) สนับสนุนการเพิ่มคุณคา มูลคา ของศิลปะ ประเพณีและขนบธรรมเนียม
(ง) สนับสนุน อุปถัมภ คุมครองและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
(จ) สนับสนุนและสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางพุทธศาสนิกชน
(ฉ) สนับสนุนใหทุกศาสนานําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาใชในการดํารงชีวิต
เทาเทียมกัน
(๑๖) นโยบายดานวิทยาศาสตรและการวิจัย
(ก) สนับสนุนใหประชาชนไดรับความรูจากทุกดานวิทยาศาสตรและการวิจัยทุกประเภท
(ข) สนับสนุนการพัฒนาประเทศใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
(ค) สนับสนุนใหเกิดการวิจัยเรื่องใหมอยูตลอดเวลา
(ง) สนับสนุนการวิจัยอันสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
(๑๗) นโยบายดานการศึกษา
(ก) สนับสนุนและสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
(ข) สนับสนุนและผลักดันทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมพัฒนาระบบและหลักสูตร
การศึกษา
(ค) สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
(ง) สนับสนุนใหหนวยงานราชการและภาคเอกชนมีสวนรวมในการศึกษา
(จ) สนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ โดยจัดหาสถานที่ทํางานเพื่อรองรับบุคลากร
ที่สําเร็จการศึกษา
(ฉ) สนับสนุนสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษใหไดเรียนและแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสม
(ช) สนับสนุนการใหความสําคัญตอการศึกษาออนไลน
(ซ) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณดิจิทัลทุกชนิด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๑๘) นโยบายดานสาธารณสุข
(ก) สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย
(ข) สนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
(ค) สนับสนุนการใหความสําคัญในการปองกันโรค
(ง) สนับสนุนการกระจายระบบสาธารณสุขสูทองถิ่น
(จ) สนับสนุนหลักประกันดานสุขภาพใหประชาชน
(ฉ) สนับสนุนใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
(ช) สนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุขตอประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว อยางทั่วถึง
(๑๙) นโยบายดานอุตสาหกรรม
(ก) สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมของผูประกอบการทุกสาขา
(ข) สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกขนาด
(ค) สนับสนุนการใหความรูดานอุตสาหกรรม
(ง) สนับสนุนการใชอุปกรณเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
(จ) สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในงานอุตสาหกรรม
(ฉ) สนับสนุนการจางงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(ช) สนับสนุนจัดระดับชั้นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดการแขงขัน
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคการเมืองและตําแหนงตาง ๆ ในพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๘ โครงสรางของพรรคไทยเปนหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

หนา้ ๓๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอยกวาหาคน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) โฆษกพรรค
(๖) กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคให ดําเนิน การในที่ ป ระชุม ใหญ ของพรรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคนและผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรค อายุไมต่ํากวายี่สิบป มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม แลวแตกรณี
กรรมการบริหารพรรคตองไมเปนกรรมการสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในขณะเดียวกัน
ขอ ๑๒ ในระหว า งการดํา รงตํ า แหน ง ประธานและรองประธานสภาผู แ ทนราษฎรจะเป น
กรรมการบริหารพรรคหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคขณะเดียวกันมิได

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก ใหถือวามีผลสมบูรณนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทํา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคของหัวหนาพรรคสิ้นสุดลงตามขอ ๑๓
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริห ารพรรคชุด ใหมแ ละใหเลือกตั้ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายในหกสิบ วัน นับ แตวัน ที่
กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลืออยูประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๓) ใหกรรมการบริหารพรรค
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยเหตุอื่น นอกจากเหตุตาม (๑) (๒)
และ (๓) ใหกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค 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) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคการเมืองไปใชจาย
เพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณี พรรคสิ้น สภาพความเป น พรรคการเมื องหรือ ยุบ พรรคการเมือ งยั งคง
ตองปฏิบัติหนาที่อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคที่สิ้นสภาพ
ความเปนพรรคการเมืองหรือยุบพรรคการเมืองมิได
(๘) ออกกฎระเบียบและจัด ตั้ง หนว ยงานตาง ๆ เพื่อ ปฏิบัติง านใหเป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๙) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่
กฎหมายกําหนด
(๑๐) เลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัตงิ านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุม รว มระหวางคณะกรรมการบริห ารพรรคกับ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุม คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ป ระชุมรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองใหตรง
ตามความเปนจริงและตองใหสมาชิกพรรคตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้ง
ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ความถูกตอง
(๕) โฆษกพรรค
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๖) กรรมการบริหารพรรค มีหนาที่ตามที่หวั หนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๓
สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๑๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๑๘ เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
อาจจัดประชุมเพื่อดําเนินการจัดตัง้ สาขาพรรคตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดโดยในการประชุม
ดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
กําหนดสถานที่ตั้งสาขาพรรคและอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมกําหนดและเมื่อหัวหนาพรรคไดมีประกาศการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองแลว ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
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ขอ ๑๙ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
ขอ ๒๐ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคหรือวันที่ที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๑๙
(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคนผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค
แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
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(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมือง โดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๒๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(ก) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัด
ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค
(ค) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ง) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(จ) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ฉ) มี สิ ทธิ ยั บ ยั้ ง มติค ณะกรรมการสาขาพรรค หรือ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมกี ารทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
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(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๔ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก ใหถือวามีผลสมบูรณนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
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เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึง่ ที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓)
และ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรคลําดับตนทําหนาทีแ่ ทนถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรคใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
หัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจ ในการ
เรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหกรรมการสาขาพรรคที่พน
จากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
และใหเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง
ทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๒) ใหกรรมการสาขาพรรคเทาที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการ
สาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยเหตุอื่น นอกจากเหตุตาม (๑) และ (๒)
ใหกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมาย ใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได

หนา้ ๓๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข อ ๒๖ เมื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งครบตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลัง
มีสาขาพรรคไมครบตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๓๓ ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่สาขาพรรคมีจํานวนไมครบตามมาตรา ๓๓
สวนที่ ๔
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๒๗ เขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด เ ป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคหรื อ สาขาพรรค
ถามีสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน ใหพรรคแตงตั้ง สมาชิกพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกพรรค เปนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๒๘ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ประกาศแตงตั้งเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองไมเปนกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ในขณะเดียวกัน
ขอ ๒๙ ใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีจํานวนอยางนอย ๒ คน
เขตเลือกตัง้ ในจังหวัดใดที่มสี มาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งเกินหนึ่งรอยคนใหจัดประชุม
เพื่อดําเนินการแตงตัง้ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
โดยในการประชุมดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาสิบคน ในการลงคะแนนใหสมาชิกพรรคมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน
แลวรายงานชื่อสมาชิกพรรคซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งตอหัวหนาพรรคโดยเร็ว
เมื่อหัวหนาพรรคประกาศแตงตั้งสมาชิกพรรคดังกลาวเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดแลว
ใหหัวหนาพรรคแจง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๐ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ตาย
(๓) ลาออก ใหถือวามีผลสมบูรณนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือ
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจาก
การเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไป และใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ตามขอ ๒๗ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑)
ในกรณีที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเหลืออยู ใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตามขอ ๒๗ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเหลืออยู
ขอ ๓๑ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๒ การบริหารจัดการสาขาพรรค
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๔) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
ขอ ๓๓ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ใหมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๔) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๕ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของพรรค
หรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกันยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคได
ในกรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ภายในหกสิบวันนับแตวนั ไดรับหนังสือจากสมาชิกซึง่ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๓๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค ซึ่งในจํานวนนี้
จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรค
ขอ ๓๗ องคประชุมใหญของพรรคตามขอ ๓๖ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอ ยกวาสองรอยหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๘ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหที่ประชุมใหญ
เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ไดใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๓๙ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค หรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไป
ในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๐ คํ าบอกกลาวเรีย กประชุ ม ใหญทุก คราวให หัว หนา พรรคแจ งกํ าหนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปสาขาพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรค
ขอ ๔๓ องคประชุมใหญของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุมกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๔๔ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาหัวหนาสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองหัวหนาสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๕ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคนั้นทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหหัวหนาสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากหัวหนาสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาพรรคได ใหรองหัวหนา
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๐ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๗
สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๕๑ 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) ไมเปนสมาชิกของพรรคอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ วิธีการสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบ หรือวิธีการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส และใหออกใบเสร็จรับเงินตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรค
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๑ เวนแตเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวางมีลักษณะตองหาม
ดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคการเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๕) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมี
เหตุรายแรงอื่น
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก ตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ใหแจงสมาชิกผูนั้นทราบโดยเร็ว
ขอ ๕๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริห ารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่และความรับผิดชอบตอพรรค ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิบัติต ามกฎระเบียบขอบังคับ ของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับ สนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๕๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ใหความสําคัญ แกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๕๗ ตองยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๕๘ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
ขอ ๕๙ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๖๐ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผูอื่น
หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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ขอ ๖๑ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการทีอ่ าจ
ทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๖๒ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจากการให
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๖๓ ไมกระทําการอัน เปน การขัด กัน ระหวางประโยชนสว นตนกับประโยชนสว นรวม
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๖๔ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๖๕ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๖๖ รักษาไวซงึ่ ความลับในการประชุม การพิจารณาวินจิ ฉัย รวมทัง้ เคารพตอมติของที่ประชุม
ฝายขางมากและเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๖๗ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบของตน
ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๖๘ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
ขอ ๖๙ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๗๐ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณี หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๗๑ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๗๒ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับ ในการกระทํานั้นไมนาํ ความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงํา
ใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๗๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และยึด มั่นในความถูกตองชอบธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
ขอ ๗๔ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
ขอ ๗๕ รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
ขอ ๗๖ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๗๗ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวามีลักษณะ
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เจตนาและความรายแรงของความเสียหาย
ที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัตินั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง
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ขอ ๗๘ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่ และการคัดเลือก
บุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๗๙ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๐ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคจํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคจํานวนสี่คนซึ่งมาจากภาคตางกัน ภาคละหนึ่งสาขา
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสามคน
ขอ ๘๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ
พรรคโดยการลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๘๒ พรรคซึ่งประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ตองมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตเลือกตั้งนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๒๔
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การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดใหพรรค
สงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๓ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัคร ในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อผูสมัคร
จากคณะกรรมการสรรหาแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุม
สมาชิกพรรคเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรื อ การประชุม ตั ว แทนพรรคการเมือ งประจํา จั ง หวั ด ต อ งมี ส มาชิ กมาประชุม ไมน อ ยกว าห า สิบ คน
โดยในการลงคะแนน ใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น
แลวรายงาน รายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากันมากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไป
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมดใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาประชุมรวมกัน
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หากที่ป ระชุมรว มกัน มีมติเห็นชอบกับ รายชื่อผูสมัครผูใดใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมือง
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๘๔ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดโดยใหคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากภูมิภาคตางๆและความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๘๕ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล
เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และมี ห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค หั ว หน า สาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํา
บัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตัง้ จากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุม
เพื่อใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกิน
สิบหารายชื่อโดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือการประชุม

หนา้ ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว
ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้นแลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับ
ตามผลรวมของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ในกรณี
ที่หัวหนาพรรคประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหหัวหนาพรรค
อยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและใหเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไป
จนครบจํานวนในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓)
และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตัง้
ที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหถือวาสมาชิกผูนนั้ เปนสมาชิก
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตัง้ ของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกลเคียง
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๖ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๘๓ และขอ ๘๕ เวนแตกรณี
ที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้ง
ที่เปนโมฆะหรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัครตายกอนปดการรับสมัคร
รับเลือกตั้งใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณารวมกัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๘๗ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคนั้น
มีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อ
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๘๘ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๘๗ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปน
รัฐมนตรีตามที่รฐั ธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๙ กรณีที่จะมีการแตงตั้งบุคคลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหพรรคประกาศ
ใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไปเพื่อเชิญชวน ใหกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณา
แตง ตั้ ง เปน ผูดํารงตําแหนง ทางการเมือ งตอคณะกรรมการบริห ารพรรคภายในระยะเวลาที่ กําหนด
และใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคพิจารณาคัด เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
จากรายชื่อบุคคลที่กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หรือสมาชิกพรรคเสนอมา เพื่อแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน
ของสาขาพรรคหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรคหรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อ พรอมที่อยู
ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคหรือในเขตจังหวัดที่ตนเปนตัวแทน
และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรคหรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๑ การลงรายการบัญชีของพรรคการเมืองตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ที่ถูกตองครบถวน โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ บัญชีรายวันแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) การลงบัญชีแยกประเภท บัญชีแสดงสินทรัพย และบัญชีแสดงหนี้สิน ตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๙๒ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา้ ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค

สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการ
ขอ ๙๓ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๙๔ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุนหรือบริเวณสถานที่
จัดประชุมใหญของพรรคสาขาพรรค
ขอ ๙๕ เมื่อพรรค สาขาพรรค หรือตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ดําเนิน การ
จําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคจัดทํา
ทะเบียนสินคาหรือบริการซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือ มูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการ
แตละประเภทใหครบถวนถูกตอง
ขอ ๙๖ การจําหนายสินคาหรือบริการ ใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและใหแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนถูกตอง
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๙๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงควา
เปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน
การใหเงิน ทรัพยสิน แกพรรค รวมถึงการใหประโยชนอื่นใดแกพรรคที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ระดมทุนของพรรคใหอยูภายใตบังคับบทบัญญัติเรื่องการรับบริจาค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๙๘ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญของพรรค สาขาพรรค
หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๙๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน คาใชจายในการจัดกิจกรรมและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป และมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวย
ขอ ๑๐๐ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและบัญชีรายวัน
แสดงคาใชจายหรือรายจาย และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองใหครบถวนถูกตอง
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๑ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชี “พรรคไทยเปนหนึ่ง”
ในการรับบริจาคของพรรคใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชี “พรรคไทยเปนหนึ่ง (เพื่อการบริจาค)”
ใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีข องทุกบัญชี
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชี
ขอ ๑๐๒ การรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค นําเงินฝากไวในบัญชี
ธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๐๑ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค กรณีรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงินจึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๑๐๓ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรค
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๑ ง

หนา้ ๓๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๐๔ เมื่ อ พรรคได รั บ หลั ก ฐานตามข อ ๑๐๓ ให อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น (เงิ น บริ จ าค)
หรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ไดรับบริจาคแลวจัดสงใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๐๕ ใหพรรคบัน ทึกการรับ บริจาคไวในบัญ ชี แ สดงรายรับ จากการบริจาคของพรรค
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
ขอ ๑๐๖ ใหหัว หนาพรรคประกาศบัญ ชีร ายชื่อผูบ ริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๗ เมื่อหัวหนาพรรคดําเนินการตาม ขอ ๑๐๖ แลว ใหแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
ขอ ๑๐๘ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคมีมูลคาเกินสิบลานบาท
ตอพรรคการเมืองตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนั้นเปนนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคการเมืองไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาท ตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ
ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
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สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๙ สมาชิกพรรคตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคปละไมนอ ยกวาหนึง่ รอยบาท
และตลอดชีพไมนอยกวาสองพันบาท
เพื่อประโยชนในการนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําปของสมาชิก ใหถือวา
รอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําปของปที่สมาชิกไดชําระคาบํารุงพรรคเปนครั้งแรกสิ้นสุดลง
ในวันสิ้นปปฏิทินของปเดียวกันนั้น และใหเริ่มตนนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําป
ของปถัดไปใหมโดยใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปเดียวกัน
ทั้งนี้ สมาชิกอาจชําระคาบํารุงพรรคประจําปของปถัดไปภายในกรอบระยะเวลาดังกลาวเมื่อใดก็ได
หมวด ๑๓
การใชจายของพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๐ เงินและทรัพยสินของพรรคตองนําไปใชจายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคและสมาชิกและคาใชจายในการบริหารพรรค
พรรคตองเปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของพรรคทุกประเภท
เพื่อใหสมาชิกและประชาชนทราบเปนการทั่วไป โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของพรรค หรือเผยแพร
ผานในระบบฐานขอมูลพรรคการเมือง หรือวิธีการอื่นใดที่เขาถึงไดโดยสะดวก ภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่พรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลใดใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
แกสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะใหเปนประจํา
หรือเปนครั้งคราว ถาการใหหรือรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้นไมเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหพรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลนั้น แลวแตกรณี
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้นและประกาศ
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
หามมิใหสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลใดโดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย เวนแตเงินที่ไดมีการแจงไวตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๑๒ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะตองตรวจสอบและควบคุมมิให
มีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๑๐ และขอ ๑๑๑
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หนา้ ๓๓๓
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หมวด ๑๓
การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๓ การเลิ กพรรค สาขาพรรค และตั ว แทนพรรคประจํ า จั ง หวั ด ให เ ป น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยเหตุพนจากสมาชิกพรรค ใหถือวา
เปนเหตุใหเลิกพรรคการเมือง
ขอ ๑๑๔ ในกรณีที่พรรคตองสิ้น สภาพความเปน พรรคการเมือง หรือยุบพรรคการเมือง
ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนหนึ่ง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนหนึ่ง จํานวน ๗ คน ประกอบดวย
๑. นายณัฐธีร พัสวีดิลกภัทร
หัวหนาพรรค
๒. นางสาวโชติกาญจน บุญพรม
เลขาธิการพรรค
๓. นายรุงประเสริฐ กมลเดช
เหรัญญิกพรรค
๔. นางสาวสมใจ กลอมแดง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๕. นายอลงกรณ พุฒิกมลกุล
โฆษกพรรค
๖. นายฉัตรตกาน วัฒนาเชาวกรกุล
กรรมการบริหารพรรค
๗. นางนทิตรฎา จันทรตัน
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

