ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
กํ า หนดข้ อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้ ขึ้ น ไว้ เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของ
พรรคชาติพัฒนา รวมทั้งการส่งผู้สมัครรับเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่พรรคชาติพัฒนาให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๔. พรรคการเมืองตามข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคชาติพัฒนา” มีชื่อย่อว่า “ชพน.” เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “CHARTPATTANA PARTY” และมีชอื่ ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CPN”

~๑~

ข้อ ๕ เครื่องหมายพรรคชาติพัฒนาและความหมาย
(๑) พรรคชาติพัฒนาใช้ภาพเครื่องหมายพรรคเป็นดังนี้

เป็นรูปอักษรไทยตัว ช และตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว C สีแดงสลับกับสีน้ําเงินบนพื้นสีขาว ใต้ตัว ช
มีข้อความว่า “พรรคชาติพัฒนา” และใต้ข้อความ “พรรคชาติพัฒนา” เป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า
“CHARTPATTANA PARTY”
(๒) ความหมายตั ว อั ก ษร ช ย่ อ มาจาก “ชาติ พั ฒ นา ” และตั ว อั ก ษร C ย่ อ มาจาก
“CHARTPATTANA” โดยปลายหาง ช เป็นรูปยอดปลายลายกนกลายไทยที่มีทิศทางชี้ขึ้นข้างบนเสมือน
หนึ่งเป็นเส้นกราฟพุ่งสูงขึ้น เพื่อสื่อความหมายถึงชาติไทยที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ อันเป็นผลมาจากนโยบายทางสายกลางและความประนีประนอม ที่แสดงออกด้วยเส้น
สีแดงและเส้นสีน้ําเงินที่โอบเกี่ยวคล้องกัน อีกทั้งในภาพรวมเป็นเสมือนนกโผบิน ที่มีการเคลื่อนไหวของเส้น
สายลั ก ษณะดู ร่ า เริ ง มี ชี วิ ต ชี ว า เพื่ อ สื่ อ แสดงถึ ง การสร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่ ค นในชาติ อั น เป็ น ผลงานของ
พรรคชาติพัฒนา
(๓) ตรายางเครื่องหมายพรรคชาติพัฒนาสําหรับใช้ประทับบนเอกสารของพรรค มีลักษณะเช่นเดียว
กันกับภาพตาม (๑) โดยใช้สีเดียวกันในการประทับตรา
ข้อ ๖ ในข้อบังคับพรรคนี้
“รัฐธรรมนูญ” หมายความว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง” หมายความว่า พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
“พรรค” หมายความว่า พรรคชาติพัฒนา
~๒~

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคชาติพัฒนา
“ข้อบังคับ”หมายความว่า ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา
“นโยบายพรรค ” หมายความว่า นโยบายพรรคชาติพัฒนา
“ประธานที่ปรึกษาพรรค” หมายความว่า ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา
“หัวหน้าพรรค” หมายความว่า หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
“รองหัวหน้าพรรค” หมายความว่า รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
“เลขาธิการพรรค” หมายความว่า เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความว่า รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติพัฒนา
“เหรัญญิกพรรค” หมายความว่า เหรัญญิกพรรคชาติพัฒนา
“โฆษกพรรค” หมายความว่า โฆษกพรรคชาติพัฒนา
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
“หัวหน้าสาขาพรรค”.หมายความว่า หัวหน้าสาขาพรรคชาติพัฒนา
“รองหัวหน้าสาขาพรรค” หมายความว่า รองหัวหน้าสาขาพรรคชาติพัฒนา
“เลขานุการสาขาพรรค” หมายความว่า เลขานุการสาขาพรรคชาติพัฒนา
“รองเลขานุการสาขาพรรค” หมายความว่า รองเลขานุการสาขาพรรคชาติพัฒนา
“นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคชาติพัฒนา
“เหรัญญิกสาขาพรรค” หมายความว่า เหรัญญิกสาขาพรรคชาติพัฒนา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคชาติพัฒนา
“ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด”หมายความว่า ตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจําจังหวัด
“คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคชาติพัฒนา
“มติพรรค” หมายความว่า มติของคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
“คําสั่งพรรค” หมายความว่า คําสั่งพรรคชาติพัฒนา
“การประชุมใหญ่พรรค” หมายความว่า การประชุมใหญ่พรรคชาติพัฒนา
~๓~

“การประชุมใหญ่สาขาพรรค” หมายความว่า การประชุมใหญ่สาขาพรรคชาติพัฒนา
“การประชุ ม ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ”

หมายความว่ า การประชุ ม สมาชิ ก

พรรคชาติพัฒนาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ท่รี ับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ข้ อ ๗ สํ า นั ก งานใหญ่ พ รรคตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๓๕๗ ถนนสุ โ ขทั ย แขวงสวนจิ ต รลดา เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ข้อ ๘ สาขาพรรคที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ณ ที่ใดให้เรียกว่า “สาขาพรรคชาติพัฒนา” ลําดับที่…..
ภาค….จังหวัด….
ข้อ ๙ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่ได้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้งขึ้น ณ จังหวัดใด ให้เรียกว่า ตัวแทน
พรรคชาติพัฒนาประจําจังหวัด...เขตเลือกตั้งที่.....
ส่วนที่ ๑
คาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
ข้อ ๑๐ คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนามีดังต่อไปนี้
“พรรคชาติพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองที่เลื่อมใสในอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมแก่ปัจเจกบุคคล ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นปกครองตนเองอย่างแท้จริง เปิดให้มีการค้าการลงทุนตามระบบเศรษฐกิจเสรี และ
สนับสนุนส่งเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการ
รักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในระดับฐานรากให้สูงขึ้น
สร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ประชาชนและด้านการศึกษาแก่เยาวชน รวมทั้งด้านการจัดระบบสวัสดิการ
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้คนในชาติดํารงชีวติ อยู่กันด้วยความผาสุก”

~๔~

ส่วนที่ ๒
นโยบายพรรค
ข้อ ๑๑ นโยบายของพรรคมีดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านความมั่นคง
๑.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มี
ความจงรักภักดีและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งฟื้นฟูและเสริมสร้างความรู้
รักสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ
๑.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปูองกันประเทศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ทั้งภัยที่เกิด
ขึ้นจากภายนอกและภายในประเทศ และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการปูองกันประเทศ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้า นและมิตร
ประเทศ เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค
๑.๓ พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติและภัยอันเกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน เพื่อให้มีทรัพยากร
เหล่านี้สําหรับคนในชาติและคนรุ่นหลังอย่างพอเพียงและยั่งยืน
๒. นโยบายด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการด้าน
อุต สาหกรรม การค้าและการลงทุน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
๒.๒ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน และใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือทางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เน้นการมีบทบาทและส่วนร่วมของ
ชุมชน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้
๓.นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีการดําเนินชีวิต
~๕~

๓.๒ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดชีวิต เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๓.๓ ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่ให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานบน
ฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓.๕ เสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพดี สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง
๔.นโยบายด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาส และสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
๔.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
๔.๓ เสริมสร้างพลังทางสังคม ให้ชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมความ
เสมอภาคทางสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต และเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางสังคม
๕.นโยบายด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑ เร่งรัดดําเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูก
ปุาเศรษฐกิจที่มีระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาไม้บน
พื้นฐานของการให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือใน
ภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างบูรณาการทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน พัฒนา
คลังข้อมูล และระบบพยากรณ์และการเตือนภัย ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย และการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําของชุมชน
๕.๓ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในภาคการผลิตไฟฟูา ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคการ
คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และอาคาร รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
พลังงาน
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๕.๔ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็นพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
พัฒนาในเมืองหลักของประเทศ
๕.๕ ดําเนินการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต การบริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีชีวิต
ของบุคคลและองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑ จัดให้มีระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือที่
หลากหลาย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นในสังคม มุ่งเน้นการ
จัดทํางบประมาณแบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่และประเด็นการพัฒนาที่สําคัญเป็นหลัก และมีกลไกการติดตาม
ตรวจสอบการเงินและการคลังภาครัฐ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบรรลุเปูาหมายและการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศ
๖.๒ ปฏิรูประบบงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศที่ทาํ ให้
สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้รับบริการได้รับความสะดวก
สามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้โดยง่ายและทั่วถึง ตลอดจนสามารถสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ด้วยความพึงพอใจ
๖.๓ ปฏิรูประบบราชการให้มีขนาดที่เหมาะสมที่มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการ ที่มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ลดความซ้ําซ้อน และมี
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การจัดกําลังคนภาครัฐมี
ความสอดคล้องกับลักษณะงานของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐ ปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหา การคัดเลือก
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ และการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อจูงใจให้คนดีและเก่งเข้า
มาทํางานในภาครัฐ เสริมสร้างระบบคุณธรรม และวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ
๖.๕ มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม และสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่ น ตั ว และละอายต่ อ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารดํ า เนิ น การตาม
~๗~

กระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล ตลอดจนกําหนดกลไกการลงโทษผู้กระทําผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
๖.๖ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การ
ให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
หมวด ๒
โครงสร้างการบริหารพรรคและตาแหน่งในพรรค
ส่วนที่ ๑
โครงสร้างและตาแหน่งในพรรค
ข้อ ๑๒ โครงสร้างของพรรคประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนิน
กิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ มติของที่ประชุมใหญ่พรรค
และมติพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียน
พรรคการเมื อ ง ซึ่ ง ต้ อ งกระทํ า ด้ ว ยความรอบคอบ ระมั ด ระวั ง และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการ
พรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิก พรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหาร
พรรคอื่น มีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสามสิบคน และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
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นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่พรรคให้ความเห็นชอบ และกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง ตามวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้
ข้อ ๑๕ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖๒ และมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี
ข้อ ๑๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้กระทําในที่ประชุมใหญ่พรรค โดยให้ที่ประชุม
ใหญ่พรรคกําหนดจํานวนของกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๔ จากนั้นให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนหนึ่ง
ก่อนเป็นอันดับแรก ในการเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุม ซึ่งที่ประชุมอาจกําหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็ได้
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ มี สิทธิเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรได้รับเลื อกตั้งเป็น
กรรมการบริ ห ารพรรคตํ า แหน่ ง ใดๆ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรคจํ า นวนไม่ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริห ารพรรคตามที่ที่ ประชุ มใหญ่ พรรคกํ าหนดในวรรคหนึ่ ง กรณีที่ จํา นวนกึ่ งหนึ่ง ของคณะ
กรรมการบริหารพรรคเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคต่อที่ประชุมใหญ่พรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้สมาชิก
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ พ รรคเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่จนครบตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ในการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็น หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ให้เสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ และให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม และการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย สมาชิกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคอาจไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่พรรคก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
การเสนอชื่อดังกล่าวนั้นด้วย และในการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
ในการออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตั้ งหั วหน้ าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคให้ กระทํ าโดยการ
ลงคะแนนลับ ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ

กรณีมี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การประชุมสิ้นสุดลง และกรณีที่กรรมการบริหาร
~๙~

พรรคครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้าพรรค
แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) แต่ยังคงมีกรรมการบริหาร
พรรคที่เหลืออยู่รวมกันเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน ให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ป ฏิบัติหน้าที่ต่อไป
และให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนหนึง่ หรือหลายคน แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
กรรมการบริ ห ารพรรคที่ ว่ า งลงแทน เว้ น แต่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ เ หลื อ อยู่ มี ม ติ ใ ห้ เ ลื อ กตั้ ง
กรรมการบริหารพรรคคนใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างลง ก็ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่พรรค เพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างลง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลง ทั้งนี้ให้กรรมการบริหารพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคเหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
กรณีหัวหน้าพรรคพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้น
รักษาการแทนหัวหน้าพรรค หากรองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี รักษาการแทนหัวหน้าพรรค กรณีไม่มีรองหัวหน้าพรรคหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง เป็นผู้
รักษาการแทนหั ว หน้ าพรรค โดยให้ ผู้รั กษาการแทนหัว หน้ าพรรคมี อํา นาจเรีย กประชุ มใหญ่ พ รรคเพื่ อ
ดําเนิ นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ หัวหน้าพรรคพ้นจาก
ตําแหน่ง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรคเหลือยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

~ ๑๐ ~

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๗
(๓) ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงและกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่มีจํานวนรวมกันไม่ถึง
เก้าคน
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตาม (๑) หรือ (๒) ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตาม (๑) หรือ (๒) นั้นหรือกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ตาม (๓) ยังคงอยู่
ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และให้หัวหน้าพรรคมี
อํานาจเรียกประชุมใหญ่พรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ มติของที่ประชุม
ใหญ่พรรค และมติพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคต้องจัดให้มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(ข) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความ
อยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน
(ค) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล

~ ๑๑ ~

(ง) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองที่แตกต่างโดยสุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(จ) ดําเนินกิจกรรมอืน่ อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรง
เป็น ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคให้ เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งพรรค รวมทั้ง จัดตั้งหน่วยงานภายในพรรค เพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายพรรคและข้อบังคับ และให้ความเห็นชอบในการแต่ งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของพรรค
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสาขาพรรคและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด รวมทั้งการเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตลอดจนพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบในการเลิกพรรค
(๔) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนประธานที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการใดๆของ
พรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานของพรรค
(๕) พิ จารณาคัด เลื อ กสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความสามารถ ความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริต ความ
เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรม เสนอเป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งอื่น
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาก
รายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งมาให้
(๖) จัดหาทุนหรือรายได้ของพรรครวมทั้ง บริหารการเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง
(๗) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคดังนี้

~ ๑๒ ~

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็น
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติพรรค
(๘) ควบคุมมิให้พรรค และผู้ซึ่งพรรคส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เงินเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๙) ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกกระทําการอันเป็นการฝุาฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ
รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๑๐) ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคกระทําการในลักษณะที่อาจทํา
ให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุ ณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๑๑) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง และรายงานกิจการด้านต่างๆต่อที่
ประชุมใหญ่พรรค
(๑๒) พิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่สมาชิก
(๑๓) รับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคและในการดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
กฎหมาย และข้อบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดย
ปรากฏหลักฐานการคัดค้านนั้นในรายงานการประชุมหรือได้ทําหนังสือคัดค้านยื่นต่อประธานในที่ประชุม
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การประชุมนั้นสิ้นสุดลง
(๑๔) มีอํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ ๒๐ หัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) เป็นผู้บริหารสูงสุดของพรรค มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการในการบริหาร
งานทั้งปวงของพรรค ตลอดจนการแต่งตั้งและถอดถอนและการดําเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ของพรรค ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
~ ๑๓ ~

(๒) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่พรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธาน
การประชุมใหญ่พรรค
(๔) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรค และเป็นประธานการประชุม
(๕) เป็นผู้ลงนามในระเบียบ ประกาศ คําสั่งพรรค และมติพรรค
(๖) เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รบั การสรรหาเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามข้อ ๘๖ และการส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ตามข้อ ๘๗ ให้แก่คณะกรรมการการ
เลือกตัง้
(๗) จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
เพื่ออนุมตั ิภายในเดือนเมษายนของทุกปี
(๘) จัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมในแต่ละปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๙) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่ต้องพิจารณาตัดสินใจเพื่อการดําเนินการทางการเมืองที่
สําคัญ ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติ
พรรค
(๑๐) เป็นผูแ้ ทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนีห้ ัวหน้าพรรคอาจมอบ
หมายเป็นหนังสือให้รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน
สมาชิกพรรค โฆษกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคอื่นคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นผู้ทําการแทนก็ได้
(๑๑) มีหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ

~ ๑๔ ~

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค หัวหน้าพรรคอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการตามหน้าที่และอํานาจ
ของตนตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ เว้นแต่บรรดาหน้าที่และอํานาจของหัวหน้าพรรคที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้
กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของหัวหน้าพรรคเป็นการเฉพาะ
ข้อ ๒๑ รองหัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนหัวหน้าพรรคตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค
(๒) รักษาการแทนหัวหน้าพรรคกรณีหวั หน้าพรรคไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ ๒๒ เลขาธิการพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ควบคุมกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ในด้านการบริหารงาน การบริหารบุคคล และการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย
รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ในการอันเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบและการดําเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของพรรค
(๒) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ต่อที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๓) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(๔) ดําเนินการในการอันเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมระดุมทุนและการหารายได้ของพรรค
(๖) เป็นผูต้ ิดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก ในการอันเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
(๗) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับและที่ได้รับมอบหมายจากพรรค
ข้อ ๒๓ รองเลขาธิการพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนเลขาธิการพรรคตามที่ได้รบั มอบหมายจากเลขาธิการพรรค
(๒) รักษาการแทนเลขาธิการพรรคกรณีเลขาธิการพรรคไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

~ ๑๕ ~

ข้อ ๒๔ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
(๓) จัดทําประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบความถูกต้อง
(๔) จัดให้มีการนําข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้
(๕) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ ๒๕ เหรัญญิกพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) จัดเก็บและดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค
(๒) จัดทําบัญชีของพรรคซึ่งประกอบด้วย บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่าย
หรือรายจ่าย บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค บัญชีแยกประเภท และบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
(๓) จัดทํางบการเงินซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรค
(๔) จัดทําประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจํานวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) จัดทําประกาศรายชื่อผูบ้ ริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าห้าพันบาท
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทัง้ วัตถุประสงค์ของการบริจาค และแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ เป็นประจําทุกเดือน
(๖) ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับ ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือผู้
บริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ พ.ก.๑๑ หรือ พ.ก.๑๒ แล้วแต่กรณี
(๗) จัดทํารายงานถึงการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคผู้ใดได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีการ
บริจาคเกิด ขึ้น ภายในระยะเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศใช้บังคับจนถึงวันเลือกตัง้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
บริจาค
~ ๑๖ ~

(๘) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ ๒๖ โฆษกพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคต่อสื่อมวลชน สาธารณชน และสมาชิก โดยผ่านช่องทางของสื่อด้านต่างๆ รวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ตามความเหมาะสม
(๒) ดําเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี ของพรรคต่อ
สมาชิกและสาธารณชน
(๓) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากพรรค
ข้อ ๒๗ กรรมการบริหารพรรคอื่นมีหน้าทีแ่ ละอํานาจ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๒) จัดทําบันทึกการรับบริจาคและแจ้งให้พรรคทราบถึงการที่กรรมการบริหารพรรคได้รับบริจาคเงิน
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม
ของพรรค และจัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ส่วนที่ ๓
สาขาพรรค
ข้อ ๒๘ ให้พรรคจัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
ข้อ ๒๙ ให้ คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้ว ยหั วหน้าสาขาพรรค รองหั วหน้า สาขาพรรค
เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค และ
กรรมการสาขาพรรคอื่นมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน

~ ๑๗ ~

ให้คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคให้
ความเห็นชอบ เมื่อพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของหัวหน้าสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรค มีดังนี้
(๑) ต้องเป็นสมาชิกและมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๒ และมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี
ข้อ ๓๑ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ตัวแทนสาขาพรรคมีหนังสือเชิญสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคนัน้ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค และองค์ประกอบของที่ประชุมต้อง
มีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน โดยให้กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง หรือตัวแทนสาขา
พรรคคนหนึ่งเป็นประธานการประชุม และให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขนุการการประชุม ให้ที่
ประชุมกําหนดที่ตั้งสาขาพรรคและจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๙ และให้ที่ประชุมเลือก
หัวหน้าสาขาพรรคก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงให้เลือกกรรมการสาขาพรรคอื่นจนครบจํานวนตามที่ที่
ประชุมกําหนด
ในการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับเลือกตัง้ เป็นหัวหน้าสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรค ให้เสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๐ และให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม และการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
สมาชิกผู้เข้าประชุมมีสิทธิเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค
ได้ ทั้งนี้ ผู้ไ ด้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม ในการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ในการ
ลงคะแนนให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย และในการออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิกคนหนึ่งออกเสียงได้เสียงหนึ่ง
และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าสาขาพรรค ส่งรายการแผนผัง
ที่ตั้งสาขาพรรค บัญชีร ายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคตามแบบ ท.พ.๔ พร้อมสําเนาบัต รประจําตั ว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับ รองสําเนาถูกต้อง และบัญชีรายชื่อสมาชิกในเขตพื้น ที่ที่
รับผิด ชอบของสาขาพรรคตามแบบ ท.พ.๕ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทําการสาขาพรรค และ
รายงานการประชุด จัดตั้งสาขาพรรค ไปยังหัวหน้าพรรคเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
พรรค เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรค
~ ๑๘ ~

การเมืองตามแบบ ท.พ.๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง
สาขาพรรคนั้น และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ในกรณีที่กรรมการสาขาพรรคดํารงตําแหน่งครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล
หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ข้อ ๓๒ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง เนื่ อ งจากกระทํ า การฝุ า ฝื น กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของพรรค หรือมีพฤติกรรมใดอันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพรรคอย่าง
ร้ายแรง
กรณีตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) แต่กรรมการสาขาพรรคที่
เหลืออยู่มีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้คณะกรรมการสาขาพรรคมีจํานวนเท่ากับจํานวนของกรรมการ
สาขาพรรคที่เหลืออยู่ และให้กรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู่ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคน
หนึ่งหรือหลายคน แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคที่ว่างลง เว้นแต่กรรมการ
สาขาพรรคที่เหลืออยู่มีมติให้ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างลง ก็ให้ดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น ทั้งนี้ให้ดําเนินการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ดังกล่าว อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู่ เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
กรณีตําแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้รองหัวหน้าสาขาพรรค
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาพรรค หากไม่มีรองหัวหน้าสาขาพรรคหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู่ประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทน
หัวหน้าสาขาพรรค และให้ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาพรรคมีอํานาจจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อ
~ ๑๙ ~

เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ข้อ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) หัวหน้าสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๒
(๓) ตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงและกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยู่มีจํานวนรวมกันไม่ถึงเจ็ด
คน
(๔) สาขาพรรคสิ้นสภาพไปโดยผลของกฎหมาย
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เลิกสาขาพรรค
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตาม (๑) หรือ (๓) ให้คณะกรรมการสาขา
พรรคนั้ นยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะรับทราบการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ โดยให้หัวหน้าสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
กรณีท่ีไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือ กรณีที่คณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะตาม(๑)หรื อ กรรมการสาขาพรรคที่ เ หลื อ อยู่ ต าม(๓) ไม่ ยิ น ยอม
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติการณ์ใดที่ส่อว่าไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสาขาพรรคหรือต่อพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเข้าไป
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคแทนคณะกรรมการสาขาพรรคก็ได้ โดยให้ถือ
ว่าเป็นการกระทําของคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ มติของที่ประชุม
ใหญ่พรรค และมติพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งต้อง
กระทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน อย่าง
~ ๒๐ ~

น้อยในแต่ละปีสาขาพรรคต้องจัดให้มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สาขาพรรค ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(ข) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน
(ค) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล
(ง) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองที่แตกต่างโดยสุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(จ) ดําเนินกิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคและนโยบายพรรค รวมทั้งการจัดหาสมาชิก
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ ๓๕ หัวหน้าสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(๒) เป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็นประธานการประชุม
(๓) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็น
ประธานการประชุม
(๔) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคที่สาขาพรรคได้รับหรือจ่าย
(๕) จัดให้มีบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขา

~ ๒๑ ~

พรรคให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทํา
การสาขาพรรค
(๖) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ทําการสาขาพรรคหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสาขาพรรค
ให้หัวหน้าพรรคทราบ และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการสาขาพรรค
(๗) พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรค เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
(๘) กรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนามของสาขาพรรค
ได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่
มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(๙) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ข้อ ๓๖ รองหัวหน้าสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาพรรคตามที่หัวหน้าสาขาพรรคมอบหมาย
(๒) รักษาการแทนหัวหน้าสาขาพรรคกรณีหัวหน้าสาขาพรรคไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๓๗ เลขานุการสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ควบคุมและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคหรือหัวหน้า
สาขาพรรคมอบหมาย
(๒) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(๓) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(๔) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๕) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาพรรค
ข้อ ๓๘ รองเลขานุการสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนเลขานุการสาขาพรรคตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเลขานุการสาขาพรรค
(๒) รักษาการแทนเลขานุการสาขาพรรคกรณีเลขานุการสาขาพรรคไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

~ ๒๒ ~

ข้อ ๓๙ เหรัญญิกสาขาพรรคมีหน้าทีแ่ ละอํานาจดังนี้
(๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับ
ผิดชอบของสาขาพรรคส่งมอบให้แก่พรรค
(๒) ควบคุมกํากับดูแลรายรับรายจ่ายและจัดทําบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคที่สาขาพรรค
ได้รบั หรือจ่าย
ข้อ ๔๐ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่มีภูมิลํา เนาอยู่ใน
เขตพื้นที่ท่รี ับผิดชอบของสาขาพรรค เพื่อส่งให้นายทะเบียนสมาชิกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้นต่อไป
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรค
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ให้ตรงตามความเป็นจริง และต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก
รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการสาขาพรรค
ข้อ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) จัดทําบันทึกการรับบริจาคและแจ้งให้พรรคทราบถึงการที่กรรมการสาขาพรรคได้รับบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของ
พรรค และจัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
(๒) ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามที่กาํ หนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ส่วนที่ ๔
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ข้อ ๔๒ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคหรือสาขาพรรค หากมีสมาชิก
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดนัน้ เกินหนึ่งร้อยคน ให้แต่งตั้งสมาชิกซึง่ มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
ในจังหวัดนั้นซึง่ มาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยเขตเลือกตั้ง
หนึ่งให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนหนึ่งคน เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น
~ ๒๓ ~

ให้ ตัว แทนพรรคการเมื อ งประจํา จัง หวั ด มี วาระการดํา รงตํา แหน่ง คราวละสี่ ปี นับ แต่ วัน ที่ ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ และเมื่อพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ข้อ ๔๓ คุณสมบัติของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีดังนี้
(๑) ต้องเป็นสมาชิกและมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดทีต่ นเป็นตัวแทน
(๒) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๒ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่ายี่สิบปี
ข้อ ๔๔ ในการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใด ให้ตัวแทนของสมาชิกมีหนังสือเชิญ
สมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดนัน้ เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตัง้ ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จั ง หวั ด และองค์ ป ระกอบของที่ ป ระชุ ม ต้ อ งมี ส มาชิ ก เข้ า ประชุ ม จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า สิ บ คน โดยให้
กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง หรือตัวแทนสมาชิกคนหนึ่ง เป็นประธานการประชุม และให้ที่ประชุมเลือก
สมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการการประชุม ให้สมาชิกผู้เข้าประชุมเสนอชื่อสมาชิกผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ ามตามข้อ ๔๓ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และให้
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม และการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม และสมาชิกอาจเสนอชื่อตนเองก็ได้ ใน
การเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ในการออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิก คนหนึ่งออกเสียงได้เสียง
หนึ่ง และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ส่ง
รายการแผนผังที่ตั้งที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดตามแบบ ท.พ.๗ พร้อมสําเนาบัตรปะจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบี ยนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนา
ถูกต้อง บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดตามแบบ ท.พ.๘ หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่เป็นที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และรายงานการประชุมการแต่ง ตั้งตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด ไปยังหัวหน้าพรรคเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบ ท.พ.๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ด้วย
~ ๒๔ ~

เมื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดดํารงตําแหน่งครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยน
ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ข้อ ๔๕ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดสมาชิกภาพ
(๕) ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๖) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง เนื่ อ งจากกระทํ า การฝุ า ฝื น กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของพรรค หรือมีพฤติกรรมใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่าง
ร้ายแรง
เมื่อตําแหน่งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใดว่างลงตาม (๑) ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดที่พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะ
รับทราบการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดคนใหม่ และให้มีการเรียกประชุม ตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดคนใหม่ ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
กรณีที่ไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเหลืออยู่ หรือ กรณีที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่พ้นจากตําแหน่งตาม (๑) ไม่ยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดคนใหม่ หรือ ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติการณ์ใดที่ส่อว่าไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดหรือต่อพรรค คณะกรรมการ
บริห ารพรรคอาจเข้าไปดําเนิน การตามหน้าที่และอํานาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด แทน
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือว่าเป็นการกระทําของตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด
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ข้อ ๔๖ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ มติของที่ประชุม
ใหญ่พรรค และมติพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน อย่างน้อยในแต่ละปีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องจัดให้มีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ของตน
ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(ข) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน
(ค) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล
(ง) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองที่แตกต่าง โดยสุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(จ) ดํ า เนิ น กิ จ กรรมอื่ น อั น จะยั ง ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคและนโยบายพรรค รวมทัง้ การจัดหาสมาชิก
(๓) เป็นผู้เรียกประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและเป็นประธานการประชุม
(๔) จัดให้มีบญ
ั ชีรบั และจ่ายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดทีต่ ัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย
~ ๒๖ ~

(๕) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองของสมาชิกทีม่ ีภูมิลําเนอยู่ในเขตพื้นที่ที่รบั ผิด
ชอบของตนส่งมอบให้แก่พรรค
(๖) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่มภี ูมิลําเนาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของตน เพื่อส่งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนัน้ ต่อไป
(๗) จัดให้มีบญ
ั ชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดทีต่ นเป็นตัวแทน ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนด ให้ถกู ต้องตรงตามความเป็นจริง และต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก
รวมทัง้ ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาํ การตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
กรณีเป็นที่สงสัยว่าสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่มิได้เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคหรือของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่เป็น
ที่ตั้งของสาขาพรรคใดหรือของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใด ให้นําความในข้อ ๘๗ วรรคสอง มา
บังคับใช้โดยอนุโลม
(๘) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ เกี่ยวกับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคทราบ และปิดประกาศไว้ ณ ที่
ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๙) พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๐) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
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หมวด ๓
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การ
ประชุ ม นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ พรรค และการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ พรรคอาจมี ไ ด้ เ มื่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เรียกประชุม
ในการเรียกประชุมให้หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของหัวหน้าพรรคมีหนังสือ
เชิญประชุม หรืออาจใช้วิธีการเชิญประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ก็ได้ โดย
เชิญประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สามวัน เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเชิญประชุม
ล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมก็ได้
สมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสี่ ข องจํ า นวนสมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของพรรค
หรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า มีสิทธิเข้าชื่อกันยื่นคําร้องขอต่อหัวหน้าพรรค
ให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคได้
ข้อ ๔๘ องค์ประชุมของการประชุมใหญ่พรรคต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ ผู้แทนสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสาขาพรรคที่มีอยู่ ซึ่งในจํานวนนี้ต้องประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมา
จากภาคที่ต่างกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีอยู่ และสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกัน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน
กรณีไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเหลืออยู่ ให้องค์ประชุมของการประชุมใหญ่พรรค
ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่มีอยู่
ผู้แทนสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองสาขาที่มา
~ ๒๘ ~

จากภาคที่ต่างกัน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และสมาชิก ทั้งนี้มีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าสอง
ร้อยห้าสิบคน
ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม กรณีหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้รองหัวหน้ าพรรคทําหน้าที่แทน หากไม่มีรองหัวหน้าพรรคหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการบริห ารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเป็นประธานการประชุม และให้
เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการการประชุม หากเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองเลขาธิการพรรคทําหน้าที่แทน หากไม่มีรองเลขาธิการพรรคหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการการประชุม
การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ก ระทํ า โดยเปิ ด เผย แต่ ก ารลงมติ เ ลื อ กบุ ค คลเป็ น หั ว หน้ า พรรค
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่น
รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งและ
ให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก เว้นแต่กรณี
มีคะแนนเสียงเท่ากันในการลงมติในการอื่นให้ประธานการประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๙ การจัดระเบียบวาระการประชุมอาจจัดลําดับ ดังนี้
(๑) เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(๓) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๔) เรื่องเพื่อทราบ
(๕) เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๕๐ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายพรรค
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
(๓) การเลือกตัง้ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษก
พรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตัง้
~ ๒๙ ~

(๕) การให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ได้ดําเนินการไปในรอบปี
ที่ผ่านมา
(๖) กิจการทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าสาขาพรรค
(๗) กิจการอืน่ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือข้อบังคับ
กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ให้พรรคมีหนังสือแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๕๑ ให้หัวหน้าพรรคจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่พรรคเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคซึ่ งที่ประชุมใหญ่พรรคอนุมัติแล้วตามวรรค
หนึ่ง ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่พรรคอนุมัติ และให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ข้อ ๕๒ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คน หากพิจารณาเห็นว่ามติของพรรคขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๕๓ ให้หัวหน้าพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตามความจําเป็น และให้องค์ประชุม
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ห ารพรรคเกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ โดยให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในการประชุมและเลขาธิการพรรค
เป็นเลขานุการการประชุม
~ ๓๐ ~

ในการเรียกประชุมให้หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคโดยความเห็นชอบของหัวหน้าพรรคมีหนังสือ
เชิญประชุม หรืออาจใช้วิธีการเชิญประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้
เชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเชิญประชุม
ล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมก็ได้ การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กระทําโดย
เปิดเผย ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีที่มี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๓
การประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๕๔ ให้ หั ว หน้ าพรรคเรียกประชุมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคตามความจําเป็น โดยให้องค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
พรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานการ
ประชุมและเลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการการประชุม
ในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้พรรคจัดให้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น
เร่งด่วนหัวหน้าพรรคอาจนัดประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หรือสั่งงดการประชุมก็ได้
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าหัวหน้าพรรคเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้
และการนัดประชุมให้ทําเป็นหนังสือหรืออาจนัดประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ก็ได้ เว้นแต่เมื่อประธานได้แจ้ง
ให้ทราบในที่ประชุมแล้ว
การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กระทําโดยเปิดเผย โดยให้ผู้เข้าประชุมคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการ
ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
.

~ ๓๑ ~

ส่วนที่ ๔
การประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรค การประชุมนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรค
ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือเลขานุการสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาพรรคมีหนังสือ
เชิญประชุมหรืออาจเชิญประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดยให้เชิญประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่ง ด่วนอาจเชิญประชุมล่วงหน้าน้อย
กว่าสามวันก่อนวันประชุมก็ได้
ข้อ ๕๖ ให้องค์ประชุมของการประชุมใหญ่สาขาพรรคประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ และสมาชิก ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสาขาพรรค รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ให้หัวหน้าสาขาพรรคเป็นประธานการประชุม หากหัวหน้าสาขาพรรคไม่มาประชุม หรือมาแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองหัวหน้าสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน หากไม่มีรองหัวหน้า
สาขาพรรคหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้กรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคที่เข้า
ประชุมคนหนึ่ งเป็น ประธานการประชุม และให้ เลขานุก ารสาขาพรรคเป็นเลขานุการการประชุม หาก
เลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
หากไม่มีรองเลขานุการสาขาพรรคหรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสาขาพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งเป็นเลขานุการการประชุม
การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กระทําโดยเปิดเผย ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการประชุมออก
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๗ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(๑) การเลือกตัง้ หัวหน้าสาขาพรรค รองหัวหน้าสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการ
สาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่น

~ ๓๒ ~

(๒) การให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของสาขาพรรค ที่ได้ดําเนินการไป
ในรอบปีที่ผ่านมา
(๓) กิจการทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการสาขาพรรค
(๔) การลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๕) กิจการอืน่ ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ
ส่วนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๘ ให้หัวหน้าสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตามความจําเป็น และให้ องค์
ประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสาขาพรรคทั้งหมดที่มีอยู่
ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือเลขานุการสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาพรรคมีหนังสือ
เชิญประชุม หรืออาจเชิญประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เชิญ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเชิญประชุมล่วงหน้า
น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมก็ได้
ให้หัวหน้าสาขาพรรคเป็นประธานการประชุม และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการการ
ประชุม
การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กระทําโดยเปิดเผย ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งและให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการประชุม
ออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๖
การประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ข้อ ๕๙ ให้ มีการประชุมตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรค การประชุมนีใ้ ห้ถอื ว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
~ ๓๓ ~

ให้ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม หรื อ อาจเชิ ญ ประชุ ม ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สามวันก่อนการ
ประชุม เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเชิญประชุมล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมก็ได้
ข้อ ๖๐ องค์ประชุมของการประชุม ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ประกอบด้วยตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น รวมกันทั้งหมดไม่
น้อยกว่าห้าสิบคน ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเป็นประธานการประชุม และให้ที่ประชุมเลือก
สมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการการประชุม
การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กระทําโดยเปิดเผย ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการประชุมออก
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๖๑ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําในที่ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) การเลือกตัง้ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๒) การให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด ทีไ่ ด้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผา่ นมา
(๓) กิจการทีเ่ สนอโดยตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๔) การลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๕) กิจการอืน่ ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย หรือข้อบังคับ
หมวด ๔
สมาชิก
ข้อ ๖๒ สมาชิกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก.คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
~ ๓๔ ~

ข.ลักษณะต้องห้าม
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สดุ แล้วหรือไม่
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชัว่ คราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้
(๗) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๘) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถงึ สิบปีนับถึงวันเลือกตัง้ เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกสัง่ ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะด้วยทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๐) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตําแหน่ง
หน้ า ที่ใ นการยุติ ธ รรม หรื อกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ วยความผิด ของพนัก งานในองค์ก ารหรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต
นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้ว ยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สดุ ว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๓) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ ํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
~ ๓๕ ~

(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระทําด้วยประการใดๆ ที่มผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสว่ นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัตหิ น้าทีห่ รือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดาํ รงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๑๙) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ หรือผู้ยนื่ คําขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองอืน่ หรือผู้
แจ้งการเตรียมการจัดตัง้ พรรคการเมืองอื่น
ส่วนที่ ๑
การรับเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ ๖๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบพิมพ์ของพรรค
พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อพรรค ณ สํานักงานใหญ่พรรค หรือสาขาพรรค
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖๔ เอกสารและเอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกประกอบด้วย
(๑) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันแทนได้
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๕) หนังสือยืนยันการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
~ ๓๖ ~

ข้อ ๖๕ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ สมัคร
เข้าเป็นสมาชิก กรณีที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคเห็นว่าใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเอกสารประกอบที่ยื่น
พร้อมกับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๖๔ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคนํารายชื่อผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรค หรือเลขาธิการพรรค แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคได้เสนอตามข้อ ๖๕ เว้นแต่กรณี มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุ อันควร ให้
หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับ เข้าเป็นสมาชิกแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก นั้น
แทนคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ โดยให้ถือว่า การดําเนินการของหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคเป็น
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค และให้มติของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือการดําเนินการของหัวหน้า
พรรคหรือเลขาธิการพรรค แล้วแต่กรณี ถือเป็นที่สุด
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ หรือหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคดําเนินการ แล้วแต่
กรณี ไม่รับเข้าเป็นสมาชิกพรรคแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ใด ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนังสือแจ้งให้
ผู้นั้นทราบ
ข้อ ๖๗ ให้นายทะเบียนสมาชิก พรรคจัดให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเป็น
สมาชิกตามข้อ ๖๖ วรรคหนึ่งแล้ว ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองต่อเหรัญญิกพรรคตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ
๖๘ วรรคหนึ่ง และให้เหรัญญิกพรรคออกใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองตามแบบ พ.ก.๙ มอบให้แก่ผู้
นั้นไว้เป็นหลักฐาน
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และเพื่อประโยชน์ในการรับชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองของสมาชิกให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าพรรคอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขา
พรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใด แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับชําระค่าบํารุงพรรค
การเมืองและออกใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง พร้อมทั้งจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง
ให้แก่สมาชิกแทนเหรัญญิกพรรคก็ได้ โดยให้จัดส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองให้แก่สํานักงาน
ใหญ่พรรคเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานจํานวนหนึ่งฉบับ และให้จัดเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรค
การเมืองอีกหนึ่งฉบับไว้ที่ที่ทําการสาขาพรรคหรือที่ที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด แล้วแต่
กรณี
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่ได้ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในข้อ ๖๘ แล้ว
~ ๓๗ ~

ข้อ ๖๘ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกตามอัตราดังนี้
(๑) ค่าบํารุงพรรคการเมืองแบบรายปีปีละหนึ่งร้อยบาท เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองแบบรายปีไว้ตา่ํ กว่าปี
ละหนึ่งร้อยบาท ก็ให้เรียกเก็บตามอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น
(๒) ค่าบํารุงพรรคการเมืองแบบตลอดชีพรายละสองพันบาท
เพื่อประโยชน์ในการนับรอบระยะเวลาการชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองประจําปีของสมาชิก
ให้ ถือว่ารอบระยะเวลาการชําระค่าบํา รุงพรรคการเมืองประจําปีของปีที่สมาชิกได้ชําระค่าบํารุงพรรค
การเมืองเป็นครั้งแรกสิ้นสุดลงในวันสิ้นปีปฏิทินของปีเดียวกันนั้น และให้เริ่มต้นนับรอบระยะเวลาการชําระ
ค่าบํารุงพรรคการเมืองประจําปีของปีถัดไปใหม่ โดยให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่
สามสิบเอ็ดธันวาคมของปีเดียวกัน ทั้งนี้สมาชิกอาจชําระค่าบํา รุงพรรคการเมืองประจําปีของปีถัด ไปภายใน
กรอบระยะเวลาดังกล่าวนี้เมื่อใดก็ได้
ข้อ ๖๙ ห้ามมิให้พรรคหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือ
ประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก
ข้อ ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคหรือจาก
ผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ส่วนที่ ๒
การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๗๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๒ เว้นแต่กรณีเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช ที่เป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิก
มิได้
(๔) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีตดิ ต่อกัน
~ ๓๘ ~

(๕) พรรคมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองหรือยุบไป
(๗) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกตาม (๒) ให้ ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรคหรือนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับใบลาออกหรือได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองถึงการลาออกของสมาชิก ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการลาออก แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎร มติของพรรคต้องเป็นมติ ที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และในการลงมติให้ลงคะแนนลับ
ส่วนที่ ๓
การจัดทาทะเบียนสมาชิก
ข้อ ๗๒ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจัดทําทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริ งตามแบบท.พ.๑
พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารและเอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไว้ และต้องให้สมาชิกตรวจดูได้
โดยสะดวก ณ สํานักงานใหญ่พรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
.

ส่วนที่ ๔

การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรค
ข้อ ๗๓ ให้ น ายทะเบียนสมาชิก พรรคนําข้อมูล สมาชิกเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกําหนด และเก็บรักษาไว้
พร้อมด้วยใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเอกสารประกอบ ณ สํานักงานใหญ่พรรค

~ ๓๙ ~

ส่วนที่ ๕
การแจ้งจานวนสมาชิก
ข้อ ๗๔ ให้หัวหน้าพรรคแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ตาม
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ส่วนที่ ๖
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๗๕ สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) เข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่พรรค หรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค หรือที่ประชุมตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับเชิญ
(๒) เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่พรรค
(๓) มีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๔) ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๕) ได้รับการแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาพรรค ผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการ คณะทํางาน
คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๗) มีสิทธิอนื่ ๆตามกฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งมติพรรค
ข้อ ๗๖ สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ชําระค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) ปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ และมติพรรค รวมทัง้ ระเบียบ
ประกาศ และคําสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีบทบาทและส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่พรรค
(๔) ดํารงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ชือ่ เสียง และศักดิศ์ รีของพรรค รวมทั้งประพฤติตนให้อยูภ่ ายในกรอบ
แห่งมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยเคร่งครัด
~ ๔๐ ~

ส่วนที่ ๗
ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรค
ข้อ ๗๗ ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรค มีดังนี้
(๑) เป็นผูเ้ สียสละอุทศิ ตนด้วยการเข้ามีบทบาทและส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรค รวมทัง้ การสรรหาและเชิญชวนผู้ทมี่ ีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๒) เป็นผูม้ ีบทบาทและส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงให้แก่พรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๓) เป็นผูม้ ีบทบาทและส่วนร่วมในการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่
พรรคตามความพร้อมของตนในโอกาสอันควร
ส่วนที่ ๘
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก
ข้อ ๗๘ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็น
สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและมั่นคง
(๒) สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการดําเนิน
กิจกรรมทางเมืองของพรรค
(๓) สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรม ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่งอื่นของพรรค

~ ๔๑ ~

หมวด ๕
มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
ข้อ ๗๙ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้
ก. มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
(๑) ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
(๓) ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
(๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่นหรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(๕) ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่
อาจจะทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
(๖) ต้องไม่รับขวัญของกํานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
ข. มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
(๑) ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๒) ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่
หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
(๔) รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของที่
ประชุมฝุายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝุายอย่างเคร่งครัด
~ ๔๒ ~

(๕) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
(๖) ไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร
(๗) ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
(๘) ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแลหรือ
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอื่น
ใดในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
(๙) ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่
(๑๐) ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทํา
ให้ผู้ถูกกระทําได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ ถูกกระทําอยู่ในภาวะ
จําต้องยอมในการกระทํานั้น
ไม่ นํ า ความสั ม พั น ธ์ ท างเพศที่ ต นมี ต่ อ บุ ค คลใดมาเป็ น เหตุ ห รื อ มี อิ ท ธิ พ ลครอบงํ า
ให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ค. จริยธรรมทัว่ ไป
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม
(๒) ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๓) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของพรรคอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น
(๔) รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
~ ๔๓ ~

(๕) ปฏิบัติ กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ง. การฝุาฝืนและไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
(๑) การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ให้ถือว่ามี
ลักษณะร้ายแรง
การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักและจริยธรรม
ทั่วไปจะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและ
ความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น
(๒) การดําเนินการแก่กรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิก ว่ากระทําการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น
หมวด ๖
การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๘๐ พรรคจะส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ในเขตเลือกตั้งใด
ต้องมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้พรรคส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลื อกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น
กรณีที่เป็น การส่งผู้ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สําหรับการ
เลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง หรือกรณีผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือผู้สมัครปฏิเสธการลงสมัคร หรือ
ผู้ส มั ค รตายก่ อ นปิ ด การรั บ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมีอํ า นาจเลื อ กสมาชิ ก ผู้ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่
~ ๔๔ ~

บัญ ญัติ ไ ว้ใ นรัฐ ธรรมนู ญ และเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ความ
เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๘๑ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคจัดทําบัญชี
รายชื่อเพื่อส่งให้สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรั บเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย หรือตามอัตราส่วนขึ้นต่ําของผู้สมัครซึ่งเป็น
ชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใน
กรณีที่พรรคไม่อาจส่งผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าวนี้ได้ ให้แจ้งเหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปก่อน
วันเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๘๒ กรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จํานวนสิบสองคนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่เกินหกคน หัวหน้าสาขาพรรคจํานวนสี่
สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกัน และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสองคน ในการเลือกกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่พรรค
กรณีมีจํานวนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดหนึ่งคน ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบคน โดยประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่เกินห้าคน หัวหน้าสาขา
พรรคจํานวนสี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกัน และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
กรณีไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีจํานวนแปดคน โดยประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจํานวนสี่คน และหัวหน้าสาขาพรรคจํานวน
สี่สาขา ซึ่งมาจากภาคต่างกัน
การลงมติเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งจากกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้กระทําโดยการลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
และให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก

~ ๔๕ ~

ข้อ ๘๓ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดไว้ในข้อ ๗๙ และตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘๖
และข้อ ๘๗
(๒) ดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อของพรรค ให้เป็นไปตามข้อ ๘๖ หรือข้อ ๘๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรค พรรคจะดําเนินการสรรหาผู้ สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๘๕ องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่มา
จากกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาที่มาจากกรรมการบริหารพรรค
กรรมการสรรหาที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาที่มาจาก
หัวหน้าสาขาพรรค และกรรมการสรรหาที่มาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาที่มาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด เว้นแต่กรณีที่ไม่มีตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๘๒ วรรคสาม
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเลือกกรรมการที่มาจากกรรมการบริหารพรรค
คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ประธานมีหนังสือเชิญประชุมหรืออาจ
เชิญประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเชิญประชุมล่วงหน้าน้อยกว่าสามวันก่อนวัน
ประชุมก็ได้ การลงมติหากข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กระทําโดยเปิดเผย ให้กรรมการคนหนึ่งมี
~ ๔๖ ~

เสียงหนึ่งและให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ กรณีมี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานการ
ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๓
การสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๘๖ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป
(๒) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคหรือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับรายชื่อผู้สมัครจากคณะกรรมการ
สรรหาแล้ ว ให้ หั ว หน้ าสาขาพรรคหรือตั วแทนพรรคการเมือ งประจําจั งหวัด จัด การประชุม สมาชิ กเพื่ อ
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือการประชุมตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยในการลงคะแนนให้สมาชิกมี
สิทธิลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน และให้ลงคะแนนลับ เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและ
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น แล้ว
รายงานรายชื่อผู้สมัครซึง่ ได้รบั คะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผู้
มีคะแนนเท่ากันมากกว่าจํานวนดังกล่าว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโดยพิจ ารณาจากผู้ มี คะแนนสูง สุ ด ของแต่ ละเขตเลื อ กตั้ ง หาก
คณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบ ให้ แสดงเหตุผลและให้พิจารณาผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในลําดับถัดไป
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาประชุม
~ ๔๗ ~

ร่วมกัน หากที่ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดส่งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และให้ดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ข้อ ๘๗ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ดําเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรค การเมือง
ประจําจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป
(๒) เมื่อพ้นกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายชื่อไม่
เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดการประชุมเพื่อให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินสิบห้ารายชื่อ การ
ประชุมสาขาพรรคต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อ ยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน และให้ลงคะแนนลับ เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขา
พรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับตามผลรวมของ
คะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ในกรณีที่หัวหน้าพรรค
ประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคอยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและให้เรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกล่าวในลําดับถัดไปจนครบ
จํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการ
จัดเรียงลําดับ
~ ๔๘ ~

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบให้ดาํ เนินการตาม (๑) (๒) (๓)
และ (๔) จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
เลือกตั้งที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นเป็น
สมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรค หรือของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ที่มีเขต
เลือกตั้งใกล้เคียงตามที่พรรคประกาศกําหนด
ข้อ ๘๘ ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้การดําเนินการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนั้น
ข้อ ๘๙ ในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ห้ามมิให้สมาชิกหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือ
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแก่ผู้ใด
(๒) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน
นิยมของผู้ใด หรือไม่ให้ไปประชุมหรือลงคะแนน
ข้อ ๙๐ ห้ามมิให้พรรคหรือสมาชิกหรือผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สมาชิกผู้ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับเลือก หรือเพื่อให้เสนอชื่อสมาชิก
ผู้ใดเข้ารับการเลือก ในการสรรหาตามข้อ ๘๖ หรือข้อ ๘๗
ข้อ ๙๑ ห้ามมิให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หัวหน้าสาขาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
ผู้ใดยินยอมให้บุคคลใดที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรค เข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
ในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๘๖ หรือข้อ ๘๗
~ ๔๙ ~

ข้อ ๙๒ ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาตามข้อ ๘๖ หรือส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามข้อ ๘๗ ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หมวด ๗
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๙๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้
กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิก เสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในระยะเวลาที่กําหนด แล้วให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณามีมติคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรม จาก
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
หรือสมาชิกเสนอมานั้น เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จํานวนไม่เกินสามคน แล้วแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
พรรคจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
ในการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นําความตามวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม

~ ๕๐ ~

หมวด ๘
การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีของพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ส่วนที่ ๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีของพรรค
ข้อ ๙๔ ให้พรรคจัดให้มีบญ
ั ชีของพรรคประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนีส้ ิน
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
และต้องจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
(ก) การลงบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย และบัญชี
แสดงรายรับจากการบริจาค ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนัน้ เกิดขึน้
(ข) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ ต้องลงรายการให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิน้ เดือนของเดือนที่รายการนัน้ เกิดขึ้น
ข้อ ๙๕ พรรคต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และครั้งต่อไป
เป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิดบัญชีให้จดั ทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
รายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรคทั้งต้องแสดงที่มาของ
รายได้ ตามข้อ ๙๙ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของพรรคไว้โดยชัด เจน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในกา ร
เลือกตั้ง และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
งบการเงินของพรรคต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
~ ๕๑ ~

ข้อ ๙๖ ให้ หัวหน้าพรรคเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่
ประชุมใหญ่พรรคเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ พรรคอนุมัติแล้วให้หัวหน้าพรรครับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิก
พรรค และส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่พรรคอนุมัติพร้อม
ทั้งบัญชีตามข้อ ๙๔
ส่วนที่ ๒
การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีของสาขาพรรค
ข้อ ๙๗ ให้หัวหน้าสาขาพรรคจัดให้มีบัญชีรายรับรายจ่ายเงินของสาขาพรรคที่สาขาพรรคได้รับหรือ
จ่าย โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น การลงรายการบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และสรุปรายงานให้พรรคทราบเป็นประจําทุกสิ้น เดือน และ
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการสาขาพรรค ให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก
ส่วนที่ ๓
การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีของตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ข้อ ๙๘ ให้ ตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัด ให้มีบัญชี รายรับรายจ่ายเงิน ที่ตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้น
เกิดขึ้น การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และสรุปรายงานให้พรรค
ทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้สมาชิก
ตรวจสอบได้โดยสะดวก

~ ๕๒ ~

หมวด ๙
รายได้ของพรรค
ข้อ ๙๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ๖๘
(๓) เงินทีไ่ ด้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค
การได้มาซึ่งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้
นั้นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
การจําหน่ายสินค้าหรือบริการตาม (๓) และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตาม (๔) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายได้ของพรรคจะนําไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากการดําเนินงานของพรรคมิได้
ส่วนที่ ๑
การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
ข้อ ๑๐๐ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคต้องกระทําโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคอย่างชัดเจน
ข้ อ ๑๐๑ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ จั ด กิ จ กรรมระดมทุ น สิ้ น สุ ด ลง ให้ หั ว หน้ า พรรคจั ด ทํ า
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึง จํานวนและ
ที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน พร้อมทั้ง มีหนังสือแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบด้วย

~ ๕๓ ~

ประกาศและหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย
เมื่อพรรคดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก.๙ ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน
รวมทั้งให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและนําไปแสดงในงบการเงินประจําปีของพรรค ให้
ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ ๑๐๒ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต้ อ งไม่ ก ระทํ า ในช่ ว งเก้ า สิ บ วั น ก่ อ นวั น ครบอา ยุ ข องสภา
ผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของ
สภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่กระทําในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่น นอกจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๒
การรับบริจาคของพรรค
ข้อ ๑๐๓ ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี
ในนามของพรรค และให้หัวหน้าพรรคแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่ เปิดบัญชีของทุก
บัญชีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว
กรณีการรับบริจาคเป็น เงิน สดให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคาร
พาณิชย์ ตามวรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันนั บแต่วันที่ได้รับบริจาค หากการรับบริจาคเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็ค
จะต้องไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงจะถือได้ว่าเป็นการบริจาคแก่พรรค
ข้อ ๑๐๔ ห้ามมิให้พรรครับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดที่มีมูลค่าเกินสิบ
ล้านบาทต่อบุคคลต่อปี และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคเพียงพรรคเดียวหรือพรรคการเมืองอื่นด้วยที่มีมูลค่ารวมกัน เกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
ข้อ ๑๐๕ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อ
~ ๕๔ ~

ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรค ให้ผู้รับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบ พ.ก. ๑๐ ให้
แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค และให้จัดส่งบันทึ กการรับบริจาคพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค เว้นแต่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
บริจาคนั้นมิอาจนําส่งแก่พรรคได้ ให้ผู้รับบริจาคแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นให้พรรคทราบ
เมื่อพรรคได้รับหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. ๑๑ หรือหลักฐาน
การรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดตามแบบ พ.ก. ๑๒ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ได้รับบริจาค แล้ว
จัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บริจาคภายในเจ็ดวัน นับ
แต่วันที่ออกหลักฐานนั้น รวมทั้งให้พรรคบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของ
พรรคให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กําหนดไว้ในข้อ
๔๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมของพรรคตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการดําเนินงานทางการเมืองของพรรค สาขา
พรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด สมาชิก หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
ข้อ ๑๐๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ.๒๕๖๐ นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
ประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดํา เนิน
กิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้นั้นต้องจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบ พ.ก. ๑๐ และให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน ทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดให้ แ ก่ พ รรคภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าค และให้ หั ว หน้ า พรรคแจ้ ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค
ถ้าสิ่งของที่ไ ด้รับบริจาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจนําส่งพรรคได้หรือเป็นของสดเสียได้ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคทราบเพื่อบันทึกมูลค่าของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
นั้น
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดทีต่ นได้รับเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือเป็นสิ่งของตามวรรค
สองหรือไม่ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย
~ ๕๕ ~

ข้อ ๑๐๗ ให้พรรคประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน รายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาค
ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า พั น บาท ตามแบบ พ.ก. ๑๓ หรื อ แบบ พ.ก. ๑๓/๑ แล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง
วัตถุประสงค์ของการบริจาค เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือน แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อื่นใดที่ได้รับบริจาคให้คํานวณราคาทรัพย์สิน
อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิที่รับตามปกติทางการค้าในท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๐๘ ห้ามมิให้พรรคและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรครับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ข้อ ๑๐๙ ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองของพรรคใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มี
การบริจาคให้ พรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการ
การเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๐๐ โดยมิได้กระทําหรือมีส่วนกระทําการอันเป็นการต้องห้ามนั้น
ข้อ ๑๑๐ ห้ามมิให้พรรคหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือ
นอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของ
บุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๔) คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย
(๕) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
~ ๕๖ ~

(๖) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ข้ อ ๑๑๑ ห้ า มมิ ใ ห้ พ รรครั บ บริ จ าคเงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรค
ตามข้อ ๑๐๐
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจํานวนมาก
ที่สุดในบรรดาผู้ถือหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ หรือมีจํานวนถึงหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
การดาเนินการทางวินัยแก่สมาชิก
ข้อ ๑๑๒ กรณีมีการกล่าวหาสมาชิกผู้ใดว่าได้กระทําหรือละเว้นการกระทําในลักษณะที่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคที่ควรแก่การได้รับโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค โดยมีสมาชิกไม่
น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๑๑๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๑๑๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคและหรือ
สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในการ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ข้อกล่าวหานั้น หากสอบสวนแล้วเห็นว่า การกล่าวหาไม่มีมูลให้หัวหน้า
พรรคมีอํานาจยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ก็ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่ น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ เกินห้าคนเป็น คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาต่อไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๑๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาของสมาชิกต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝุายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
~ ๕๗ ~

ข้อ ๑๑๕ เมื่อการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสิ้นสุดลง ให้เสนอรายงานการ
สอบสวนนั้นพร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อหัวหน้าพรรค และให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคพิจารณาเห็นว่าสมควรลงโทษโดยการให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
สมาชิกภาพ ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และให้มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑๖ การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๑๕ วรรคสอง หากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ หัว หน้ าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบใน
เบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๗๑ วรรคสาม
หมวด ๑๑
การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ข้อ ๑๑๗ การเลิกพรรค การเลิกสาขาพรรค และการเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๑๘ เมื่อมีการเลิกพรรคให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เลิกพรรค และให้หัวหน้าพรรคส่ง
บัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคให้แก่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคําสั่งการเลิกพรรคในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป จนกว่า การชําระบัญชีจะแล้ว
เสร็จ แต่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามของพรรคมิได้
ในการชําระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ทรัพย์สิน ที่
เหลืออยู่นั้นตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
~ ๕๘ ~

บทเฉพาะกาล
_________________________
ข้อ ๑๑๙ มิให้นําข้อบังคับข้อ ๘๐ , ข้อ ๘๑ , ข้อ ๘๒ , ข้อ ๘๓, ข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง , ข้อ ๘๖ ,
ข้อ ๘๗ , ข้อ ๘๘ , ข้อ ๘๙ , ข้อ ๙๐ , ข้อ ๙๑ และข้อ ๙๒ มาใช้บังคับกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ แต่ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค
จํานวนสี่คน และตัวแทนสมาชิกที่พรรคเลือกจํานวนเจ็ดคน มีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาและเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ
(๒) ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็น
ชอบ นั้น ให้พิจารณาจากสมาชิกผู้ซึ่งยื่นความจํานงด้วยตนเองและผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกําหนด โดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และ
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย และให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังความ
คิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและสมาชิก ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณาในการสรรหาด้วย
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เสนอ ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือ กตั้งเพื่อประกอบการ
สมัครรับเลือกตั้ง โดยการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคจัดทําบัญชี
รายชื่อด้วย
(๔) ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เสนอ ให้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรั บเลือ กตั้งดําเนินการสรรหาบุคคลแทนบุคคลนั้ น หาก
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งยืนยันเสนอชื่อบุคคลเดิมและคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบ
ด้วย ให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประชุมร่วมกัน เมื่อที่ประชุม

~ ๕๙ ~

ร่วมกันดังกล่าวมีมติเป็นประการใดให้ดําเนินการไปตามมตินั้น การลงมติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนน
ลับ
(๕) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตาม (๓) หรือนั บแต่วัน ที่มีม ติเห็นชอบรายชื่อผู้ สมัครรับเลือกตั้งของที่ประชุ มร่วมกัน ตาม (๔)
ให้พรรคเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
(๖) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสําหรับการเลือกตั้งทั่วไปแทนการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับการเลือกตั้ง หรือกรณีที่ผู้สมัครตาย
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง หรือกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ดําเนินการตาม
ข้อนี้
ข้อ ๑๒๐ ในการเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองภายในสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ให้พรรคเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองแบบรายปี
ในอัตราปีละห้าสิบบาท
*******************************************

~ ๖๐ ~

