ขอบังคับ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข อ บั ง คั บ พรรครวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุ มั ติ รั บ รองโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ
ผู ร ว มกั น จั ด ตั้ ง พรรค เมื่ อ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได มี ม ติ กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรคเพื่ อ ยื่ น ต อ
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งในการขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา พรรครวมพลังประชาชาติไทย ชื่อยอภาษาไทย รปช.
ชื่อภาษาอังกฤษวา Action Coalition for Thailand ชื่อยอภาษาอังกฤษ ACT
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย

(๑) ตราสัญลักษณ
พรรครวมพลังประชาชาติ ไทย ใชเครื่องหมายวงลอแหงธรรม มีสีน้ําเงิน ขาว และแดง
มีตัวอักษรชื่อพรรคเปนภาษาไทยวา พรรครวมพลังประชาชาติไทย และตัวอักษรชื่อพรรคเปนภาษาอังกฤษวา
ACTION COALITION FOR THAILAND อยูภายในวงลอแหงธรรม และมีรูปมือของประชาชนพลเมือง
อยูโดยรอบภายในของวงลอดังกลาว
(๒) ความหมาย
สีน้ําเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย หลักชัยของประเทศ ที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว
ในฐานะพระประมุขศูนยรวมแหงจิตใจของชาติไทย
สีขาว หมายถึงศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศาสนา บูชาธรรม ประพฤติธรรม
สีแดง หมายถึงประชาชาติไทย
สัญลักษณนี้หมายถึงวงลอแหงธรรมอันประเสริฐของศาสนา สวนมือที่รวมกันผลักดันวงลอ
แสดงถึงพลังของปวงประชาชนที่ชวยกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศใหพัฒนากาวหนาไปอยาง
ตอเนื่อง

-๒ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๔๖ ซอยรัชดาภิเษก ๒๖ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๓๑๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ
(๑) เทิดทูนและพิทักษปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
พรรครวมพลังประชาชาติไทยเทิดทูนปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงเจตนารมณในการ
สรางประเทศใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประชาธิปไตยที่นอมนํา
พระราชปรีชาญาณ พระบรมเดชานุภาพ และพระบรมราชวินิจฉัยมาเปนหลักชัยในทางการเมืองการปกครอง
และการพัฒนาประเทศ
ธรรมาธิปไตย

(๒) ยึดมั่นระบบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอันผสานกับหลักธรรมของศาสนาทั้งปวงเปน

พรรคมีอุดมการณที่จะใหการเมืองการปกครองของประเทศ เปนธรรมาธิปไตย ยึดธรรมะของ
พระศาสนาเปนหลัก ในการปฏิบัติงานการเมืองที่ถูกตอง เที่ยงธรรม สุจริตในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการเขาสูอํานาจ
และการใชอํานาจตามหลักธรรมเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
(๓) สรางพรรคการเมืองที่ประชาชนเปนเจาของพรรคอยางแทจริง
พรรคเคารพประชาชน ปฏิบัติงานการเมืองตามเจตนารมณของประชาชน พรรคการเมืองนี้
เปนสถาบันของประชาชน ประชาชนเปนเจาของพรรคอยางแทจริง ประชาชนเปนผูออกทุน เลือกผูบริหารพรรค
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนชี้นําพรรค กําหนดนโยบายพรรค กํากับควบคุมวินัยและจริยธรรมบุคลากร
ของพรรคทุกระดับ
(๔) มุงมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความดีงามในทุกดาน
พรรคมุ งมั่ นปฏิ รู ปเปลี่ ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณ ของประชาชน ทั้ งด านการเมื อง
ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดานการบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจ
ดานการศึกษา สาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม เพื่อแกความเหลื่อมล้ําในสังคม กระบวนการยุติธรรมและ
กิจการตํารวจ
(๕) รักชาติ ภาคภูมิใจในความเปนไทย
พรรคมีอุดมการณยึดมั่นในความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเปนไทยภูมิใจในสถาบัน สืบทอด
ความคิดและแบบแผนที่ดีงามของบรรพชน รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
ทางการเมืองการปกครองอันมีเอกลักษณเฉพาะของไทยกอเกิดคานิยมอันงดงามมาแตโบราณ ที่ยึดถือหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต สัจจะ ความภาคภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และการเสียสละเพื่อสวนรวม พรรค
จะยึดถือคุณคาความดีงามเหลานี้เปนพื้นฐานของการปฏิบัติงานทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ
(๖) นอมนํ า ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและศาสตรพระราชาเปน หลักชัยในการพัฒนา
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
พรรคมี อุดมการณ ที่จะดํ าเนินการทุกวิถีทางใหประชาชนในชาติ มีความผาสุกโดยถวนหน า
สนับสนุนชุมชนและชาติพันธุที่ขาดโอกาส และถูกทอดทิ้ง ใหมีเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะอนามัย และวิถีชีวิต

-๓ที่ดีขึ้นโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาเปนหลักในการพัฒนาประเทศ แกปญหา
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคครอบครัว ภาคชุมชน และภาคทองถิ่น
ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ
(๗) มุ ง มั่ น สงวนรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มให ป ระเทศไทย
มีสิ่งแวดล อมที่ดี สมบูร ณ สมดุ ล และยั่งยืน การพัฒนาประเทศทุกดา นตองมีสมดุลกับการระวังดูแ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการสงเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลอด
มลพิษเพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพของโลก
พรรคมีอุดมการณที่เห็น การเมือง สังคม วัฒ นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเปนองครวม การแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมล้ําและความยากจน
ลวนแตเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรรคจะมุงมั่นรักษาความสมบูรณ สมดุล และความ
ยั่ งยื น ของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม มุงมั่นทําใหประเทศไทยมีสิ่งแวดลอมที่ดีอันทําใหประชาชน
มีสุขภาวะที่ยั่งยืน
หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๗ นโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ไดแก
(๑) ด า นการเมื อ ง ดํ า เนิ น การพั ฒ นาการเมื อ งเพื่ อ ให ป ระเทศไทย เป น ประชาธิ ป ไตย
ที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการเมืองที่ดี สุจริต เที่ยงธรรม การเมืองเพื่อประโยชนของ
ชาติ และประชาชน
(๒) ด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ให ก ารเมื อ งการปกครองมี ธ รรมาภิ บ าลทุ ก ระดั บ
มีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจสูทองถิ่น ดํารงเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ
(๓) ดา นกฎหมาย ตรากฎหมายดวยความเปนธรรมบนหลักการแหงการเคารพประชาชน
ธํารงหลักนิติธรรม
(๔) ดานกระบวนการยุติธ รรม ปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรม และเสมอภาคเทาเทียม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปกิจการตํารวจ
(๕) ด า นการศึ ก ษา ปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ เพื่ อ สร า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ที่ เ ป น คนดี
มีศีลธรรม มารับใชประเทศ
(๖) ดานเศรษฐกิจ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาเปนหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ และเศรษฐกิจของครัวเรือนประชาชน เพื่อใหประเทศมั่งคั่ง ประชาชนผาสุกถวนหนา
(๗) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปกปองอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
สมดุล ยั่งยืน
(๘) ด า นสาธารณสุ ข ใหความสําคัญในการปองกัน โรค และการบริการดูแลรักษาอยางมี
คุณภาพ และทั่วถึง
(๙) ด า นสื่อ สารมวลชน เทคโนโลยีส ารสนเทศ ใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศที่ ทันสมั ย
เปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตประชาชน

-๔(๑๐) ดานสังคม ดําเนินการใหประเทศมีความสงบสุข ประชาชนสามัคคี มีเสรีภาพและ
มีโอกาสเสมอภาคเทาเทียม
(๑๑) ดานอื่นๆ แกปญหายาเสพติด แกปญหาความไมสงบภายในประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบายทุกดาน
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคและตําแหนงตางๆ ในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรค
ขอ ๘ โครงสรางของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ไดแก
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) กรรมการบริหารพรรค ไมนอยกวาสามคน
ขอ ๑๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคจนครบตําแหนงและจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาหาสิบคน และผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรค อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
พรรคเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม แลวแตกรณี

-๕คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมือง มีห นาที่และความรับผิดชอบรว มกันในการบริห าร
จัดการพรรค และอาจมีมติแตงตั้งผูอํานวยการพรรคที่เปนนักบริหารมืออาชีพ ตลอดจนบุคลากรตําแหนงอื่นใด
เชน โฆษกพรรค ตามที่เห็นวาเปนการจําเปน
พรรคมิได

ขอ ๑๒ ประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหาร
ขอ ๑๓ ความเปนกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด

เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทํ า
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคของหัวหนาพรรคสิ้นสุดลงตามขอ ๑๓
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม (๒) ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เ หลือ อยูเลือกกรรมการบริห ารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนา ที่แ ทน และใหเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีก รรมการบริห ารพรรคพน จากตํ า แหนง ทั ้ง คณะยกเวน ตาม (๒) ใหเ ลือ กตั ้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคขอบังคับพรรค
และมติที่ประชุมใหญของพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ควบคุ มและกํา กั บ ดูแ ลมิ ให ส มาชิ กพรรคหรือ ผูดํ ารงตํ าแหน งในพรรคกระทํา การใน
ลักษณะที่อาจทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย หรือ
อาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายพรรคการเมือง

-๖ขอบังคับพรรค

(๔) ดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายและ

(๕) บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดทํา
บัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใด
นอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) กรณี พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองหรือถูกยุบพรรคยังคงตองปฏิบั ติหนาที่อยู
จนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคที่สิ้นสภาพ ความเปนพรรค
การเมืองหรือยุบพรรคการเมืองมิได
ของพรรค

(๘) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับ

(๙) ควบคุมมิใหสมาชิกพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการใดที่เปนการ
ฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๐) ประกาศเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๑) ดําเนินการใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตางๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค
ขอ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรคตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปน
ประธานที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(ฉ) มีหนาที่และอํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) เลขาธิการพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงตอหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค

-๗(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่และอํานาจในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคใหตรงตามความเปนจริง
และตองใหสมาชิกพรรคตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
(๕) กรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนา
พรรคกําหนดหรือมอบหมาย
สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๑๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค ตอง
ดําเนินการใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสามาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเขตจังหวัดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๑๘ การจัดตั้งสาขาพรรค เมื่อเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด
นั้ น ตั้ ง แต ห า ร อ ยคนขึ้ น ไป สมาชิ ก พรรคไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยคนอาจจั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรค กําหนดสถานที่ตั้งสาขาพรรค และเมื่อหัวหนาพรรคใหความเห็นชอบใหจัดตั้งสาขา
พรรค ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่หัวหนาพรรคให
ความเห็นชอบใหจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมจี ํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) เลขานุการสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรค จํานวนสามคน
ขอ ๒๐ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือ
ที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๑๙

-๘(๒) เลือกหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกตําแหนงอื่นๆ จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จ ะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือที่ประชุมใหญสาขา
พรรค แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับ
พรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผลและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๓) ร ว มกั บ ประชาชนในการหาแนวทางการพั ฒ นาประเทศ และการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจและ
ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามรัคคีปรองดอง รูจักยอมรับนความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๒๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคในกิจการของสาขานั้นอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและ
เปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขา
พรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนด
ดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค

-๙(ช) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ พร อ มที่ อ ยู ข องสมาชิ ก พรรคที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
(ซ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขา
พรรค มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่หัวหนาสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๔ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่
วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑)
(๒) (๓) และ (๔) ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมี
อํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนง ที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวางลง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการสาขาพรรคลาออกทั้งคณะ
(๓) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจ ในการ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในหกสิบหาวันนับแต
วันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ

- ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สาขาพรรค
ชุดใหม
ในกรณีที ่ไ มม ีก รรมการสาขาพรรคเหลือ อยู  หรือ มีแ ตไ มย ิน ยอมดํ า เนิน การเลือ กตั ้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมายใหสมาชิกสาขา
พรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๒๖ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคไมครบ
ใหดํา เนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๓๓ ดังกลาวภายในระยะเวลาที่น ายทะเบีย นพรรค
การเมืองกําหนด
สวนที่ ๓
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๒๗ เขตเลื อกตั้ งในจังหวัดใดที่มิไดเปน ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคหรือสาขาพรรคถามี
สมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นหนึ่งรอยคนขึ้นไป พรรคตองแตงตั้งสมาชิกพรรคซึ่งมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกพรรคเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๒๘ การแตงตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัด เมื่อเขตเลือกตั้งในเขตจังหวัดใดที่มี สมาชิก
พรรคที่ มีภูมิลํ า เนาอยู ในเขตเลื อกตั้งเกิ น หนึ่งรอยคน ใหส มาชิกพรรคไมนอยกวาหาสิบคนจัดประชุมเพื่อ
ดําเนินการเลือกตังแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนนใหสมาชิกพรรคมีสิทธิลงคะแนน
เลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลวใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแลวรายงาน
ชื่อสมาชิกพรรคซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดลําดับแรกตอหัวหนาพรรคโดยเร็ว และใหหัวหนาพรรคแตงตั้งสมาชิก
พรรคที่ไดรับคะแนนสุงสุดเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีที่คะแนนเทากันใหเปนอํานาจของ
หัวหนาพรรคในการพิจารณาแตงตั้ง และใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งสมาชิกพรรคผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทําการแทนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๒๙ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๐ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับ
พรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ส งเสริ มให ส มาชิ กและประชาชนมี ความรูความเข าใจที่ ถูกตอ งเกี่ย วกับ การปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีเหตุผลและ
มีความรับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย

- ๑๑ (๓) ร ว มกั บ ประชาชนในการหาแนวทางการพั ฒ นาประเทศ และการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกับ
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๕) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๘) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งซึ่งเปนที่ตั้งของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๑ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) หัวหนาพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหออกจากการเปนตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด
(๕) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
หมวด ๕
การบริหารจัดการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๓๒ การบริหารจัดการสาขาพรรค มีดังนี้
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรค
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
ขอ ๓๓ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด มีดังนี้
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพื้นที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป

- ๑๒ หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
หนึ่งครั้ง

ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ

ขอ ๓๕ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่ มีอยูของพรรค
หรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกันยื่นคําขอใหจัดการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคได
ขอ ๓๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค ซึ่งในจํานวนนี้ จะตอง
ประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
ขอ ๓๗ การลงมติในที่ประชุมใหญ ใหกระทําโดยเปดเผยและถือเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณี
ที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๘ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคมิไดเขารวมประชุม
หรือมิอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และให
เลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคมิไดเขารวมประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๓๙ การดําเนินการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญพรรค
พรรค

(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค หรือนโยบายของ

(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค
(๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) การใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไป
ในรอบปที่ผานมา

- ๑๓ (๗) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) (๔)
และ (๕) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๐ การเรียกประชุมใหญพรรค ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม ใหทราบลวงหนาไม
นอยกวาสิบสี่วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรค
ปละหนึ่งครั้ง

ขอ ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรค

หนึ่งรอยคน

ขอ ๔๓ องคประชุมใหญของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ตองมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารว มประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาหวหนาสาขาพรรค
มิไดเขารวมประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๕ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข อ ๔๖ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให หั ว หน า สาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

- ๑๔ สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมเกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๙ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมเกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหหัวหนาสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม ใหเลขานุการสาขาพรรค ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๐ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๗
สมาชิกพรรค
ขอ ๕๑ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือ
ผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๕๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวยเอกสาร
ประกอบตามที่พรรคกําหนด
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรค
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามขอ ๔๖
(๔) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอื่น

- ๑๕ (๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง หรือยุบพรรค
(๖) ไมชําระคาบํารุงพรรคสองปติดตอกัน
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก ตอนาย
ทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) หากสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร มติของพรรคการเมืองที่ใหพนสภาพสมาชิกพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
ขอ ๕๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจน
ที่ปรึกษาพรรค
(๔) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมการณของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติของ
พรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๕๖ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาททาง
การเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง และครอบครัว
และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค เปน
บุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค

- ๑๖ หมวด ๘
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัย
สวนที่ ๑
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๗ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต และเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย ของ
ประชาชน
(๓) ยึ ดมั่น ในอุ ดมการณของพรรคและตองถือผลประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวา
ประโยชนสวนตน
(๔) ไมกระทําการใดอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๕) ไมกระทําการอันใดโดยเจตนาอันไมสุจริตที่เปนการเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของพรรค
(๖) ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม โปรงใส และตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
(๘) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือ
สิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
(๙) รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
(๑๐) ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๑๑) ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการที่อาจ
ทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
(๑๒) ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตเปนการรับจากการ
ใหโดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได

- ๑๗ สวนที่ ๒
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค
และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๕๘ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค และผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง มีดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในนามพรรค ตองอยูในบังคับ
ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค ตามที่ปรากฏในหมวด ๘ สวนที่ ๑ แหงขอบังคับนี้
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือ
ผูอื่น หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยเคารพในเจตนารมณ สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
(๔) ในกรณีที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการบังคับบัญชาขาราชการ ตองไมแทรกแซงในการ
แตงตั้งโยกยายหรือการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๕) รักษาความลับของพรรค และเคารพมติพรรค
(๖) มีความรับผิดชอบในการสื่อสารทางการเมืองของตนอยางถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
(๗) ไมกระทําการใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพรรคหรือขัดตออุดมการณของพรรค
(๘) ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ของตน
(๙) ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแลหรือ
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ
(๑๐) ไมคบหาสมาคมกับผูกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๑๑) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑๒) ไมเกี่ยวของกับการพนันทั้งปวงไมวาในฐานะใดๆ
(๑๓) รักษาไวซึ่งความลับ ในการประชุม การพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย รวมทั้ง เคารพตอ มติข อง
ที่ประชุมฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
(๑๔) ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน

- ๑๘ หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๕๙ พรรคตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขอ ๖๐ คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค จํานวนสี่คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรค จํานวนสี่คน จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต แหงละหนึ่งคน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จํานวนสามคน
คณะกรรมการสรรหามีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๖๑ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ใดใหพรรคสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มี
เขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๖๒ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
และประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารรับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้ง แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่ อ สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ได รั บ รายชื่ อ ผู ส มั ค รจาก
คณะกรรมการสรรหาแล ว ให หัว หน าสาขาพรรคหรือ ตัว แทนพรรคการเมืองประจํ า
จังหวัดจัดการประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผูสมัครตามรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
สงมา

- ๑๙ (๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยใน
การลงคะแนนใหสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จ
สิ้นแลว ใหนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อผูสมัครซึ่งไดรับคะแนน
ลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่ผูมีผูคะแนนเทากัน
มากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให ค ณะกรรมการสรรหาส ง รายชื่ อ ผู ส มั ค รซึ่ ง ได รั บ คะแนนของแต ล ะเขตเลื อ กตั้ ง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูมีคะแนน
สูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผล
และใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะ
กรรมการบริหารพรรคไมเห็ นชอบกับ รายชื่อที่ส าขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจํ าจั งหวัดสงมาทั้งหมดใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหา
ประชุมรวมกัน หากที่ประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อ
ผูนั้น เปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับ รายชื่อผูสมัคร
ที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการ
สรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขต
เลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ขอ ๖๓ การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคจัดทํา
บัญชีรายชื่อเพื่อสงใหสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดโดยใหคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค
ตางๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงดวย
ขอ ๖๔ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเปนผูเปน
ผูสมัครรับ เลือกตั้ง และมีห นังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัว หนาสาขา
พรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกพรรคทราบเปนการ
ทั่วไป
(๒) เมื่ อพน กํ า หนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริห ารพรรค หัว หนาสาขาพรรคและ
ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ตาม (๑) ให ค ณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ รายชื่ อ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู ส มั ค ร
รับเลือกตั้งจากภูมิภาคตางๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชี
รายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) ใหหั วหน าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุมเพื่อให
สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิกลงคะแนนไดคนละ

- ๒๐ ไมเกินสิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคนหรื อการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีส มาชิกมาประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดนั้นแลวรายงานยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับตามผลรวม
ของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ใน
กรณีที่หัวหนาพรรคประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและใหเรียงลําดับ
รายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคล
ตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบให
ดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตเลือกตั้งที่ยังไมไดมีการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหถือวาสมาชิกผูนั้นเปน
สมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง
ใกลเคียงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๖๕ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๖๒ และขอ ๖๔ เวนแตกรณีที่
เป น การส งผู สมั ครรับ เลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับ การเลือกตั้งแทนการ
เลือกตั้งที่เปนโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหมในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัครตายกอนปดการรับ
สมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณา
รวมกัน
สวนที่ ๕
การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ข อ ๖๖ การคั ด เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง พรรคเห็ น สมควรจะเสนอให ไ ด รั บ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น
นายกรั ฐ มนตรี
ให นํ า หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มาใชบังคับโดยอนุโลมเฉพาะในสวนหลักการสําคัญที่แสดงถึงการ
มีสวนรวมเสนอความคิดเห็นของประชาชนผูเปนสมาชิกพรรค โดยอาจเสนอผานทางสาขาพรรค หรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
พรรคจะไมเสนอรายชื่อบุคคลใดใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได

- ๒๑ ขอ ๖๗ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๖๖ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรีตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๖๘ กรณีที่จะมีการแตงตั้งบุคคลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหพรรคประกาศให
สมาชิกทราบเปนการทั่วไปเพื่อเชิญชวน ใหกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตอคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด และเปนบุคคล
ที่ มี ความรู ความสามารถ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุณ ธรรมจริย ธรรมจากรายชื่อ บุ คคลที่ กรรมการบริ ห ารพรรค
กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสมาชิกพรรค เสนอมา เพื่อแตงตั้งเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๖๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชน อื่นใดของ
พรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความ
เปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรายรับและ
รายจายเงินของสาขาพรรคหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจาย โดยบันทึกบัญชีใหแลว
เสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบเปน
ประจําทุกสิ้นเดือน และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีการทําบัญชีรายชื่อ พรอม
ที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรคหรือในเขตจังหวัดที่ตนเปนตัวแทน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๗๐ การลงรายการบัญชีของพรรคตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองครบถวน
โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้

- ๒๒ (๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย และบัญชี
แสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตองลงรายการใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค
และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๗๑ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค
(๒) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๕) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
(๗) ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๗๒ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๗๓ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรค
หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคจังหวัด
ขอ ๗๔ เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคจัดทําทะเบียนสินคา
หรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการแตละประเภทให
ครบถวนและถูกตอง
เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการใหออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดใหแกผูซื้อสินคาและผูรับบริการ
ขอ ๗๕ การจําหนายสินคาหรือบริการ ใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และให
แสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๗๖ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของสภา
ผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

- ๒๓ จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่น นอกจากการ
ครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๗๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค วาเปน
การระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน
ขอ ๗๘ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขา
พรรค บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรค สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคจัดทํา
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ การจัดกิจ กรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจ กรรมระดมทุน และ
ใหหัวหนาพรรคประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ดวย
เมื่อพรรคดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนใหออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนดใหแกผูสนับสนุนเงิน
ขอ ๘๐ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ข อ ๘๑ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นครบอายุ ข องสภา
ผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของ
สภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึง
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจากการครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๘๒ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของ
บัญชีในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของ
ทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปด บัญชีดังกลาว
ข อ ๘๓ กรณี รั บบริ จาคเป นเงิ นสดให หั วหน าพรรคและเหรั ญญิ กพรรคนํ าเงิ นฝาก ไวในบัญชี
ธนาคารพาณิชยตามขอ ๘๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค
จะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงิน จึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๔ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค

- ๒๔ ถาหากทรั พย สินหรือประโยชน อื่นใดมิอาจนําส งแกพรรคได ใหผูรั บบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ
ขอ ๘๕ เมื่อพรรคไดรับหลักฐานตามขอ ๘๔ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับ
บริจาคทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาค
แลวจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๘๖ ใหพรรคบันทึกการรับบริจาคไวในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคใหแลว
เสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
ขอ ๘๗ ใหหัวหนาพรรคประกาศบัญชีรายชื่อผูบริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาคเพื่อให
ประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๘๘ พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินกวาสิบลานบาท
ตอปจากบุคคลใดมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๘๙ สมาชิกพรรคตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคปละ สามรอยหกสิบหาบาท และ
สมาชิกแบบตลอดชีพสามพันหกรอยหาสิบบาท
หมวด ๑๓
การเลิกพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๙๐ การเลิกพรรค ใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญพรรค การเลิกสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค

- ๒๕ หมวด ๑๔
คณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
ขอ ๙๑ คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค มีจํานวนหาคน ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญพรรค
ใหกรรมการจริยธรรมและวินัยเลือกบุคคลในคณะกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และเปนรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยแตงตั้งสมาชิกพรรคคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีกคน
หนึ่งเปนผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
ขอ ๙๒ กรรมการจริยธรรมและวินัยตองเปนสมาชิกพรรคมีอายุไมนอยกวาสี่สิบปบริบูรณ
เปนผูมีเกียรติคุณ มีความซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรมเปนที่ประจักษ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเปน
ผูเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งไมตองมีผูรับรอง แตในกรณีสมาชิกพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิ
ไดรับการเลือกตั้ง จะตองมีสมาชิกพรรคผูเขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวาหาสิบคน
กรรมการจริยธรรมและวินัยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกให
ดํารงตําแหนงไดหลายวาระ
ขอ ๙๓ การเปนกรรมการจริยธรรมและวินัยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิกพรรค
(๔) ปรากฏเหตุอื่นที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนดใหพนจากตําแหนง
ในกรณีที่จํานวนกรรมการจริยธรรมและวินัยตามขอ ๙๑ ลดลงโดยยังมีผูดํารงตําแหนงอยู
นอยกวาสามคน ในระหวางที่ยังไมถึงวาระการประชุมใหญพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการจริยธรรมและวินัยแทนตําแหนงที่วางลง ในกรณีเชนนี้ให
กรรมการจริยธรรมและวินัยที่เขาแทนที่ตําแหนงที่วางลงนั้นดํารงตําแหนงดังกลาวเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูที่ตนแทน
ขอ ๙๔ คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีอํานาจและหนาที่ในการกํ ากับควบคุมดูแลให
คณะกรรมการบริหารพรรค ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรค ประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
กรอบขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยตามความในหมวด ๘ แหงขอบังคับนี้ โดยมีอํานาจทําการสอบสวนหรือ
ไตส วนกรณีที่ปรากฏขอบงชี้เบื้องตน ตอคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย เอง หรือมีผูยื่น ขอรองเรียนหรือ
ขอกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย
เมื่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมและวิ นั ย ดํ า เนิ น การสอบสวนหรื อ ไต ส วนกรณี เ รื่ อ งใด
กรรมการบริหารพรรค ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรคผูเกี่ยวของทุกคนตองใหความ
รวมมือในการสอบสวนหรื อไตส วนทุ กประการ การฝาฝนไมใหความรวมมือดังวานี้ใหถือเปนความผิดทาง
จริยธรรมและวินัยอยางรายแรงประการหนึ่ง

- ๒๖ ขอ ๙๕ ขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัย อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมและ
วินัย รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาขอรองเรียนหรือขอกลาวหาทางจริยธรรมและวินัยตอบุคลากรของพรรค
ตลอดจนการวินิจฉัยความผิดและการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดไว ในหมวด ๑๔ แหงขอบังคับนี้
ขอ ๙๖ การฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดทางจริยธรรมและวินัยอันจะถือวามีลักษณะรายแรง
หรือไมรายแรง ใหเปนดุลยพินิจที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเปนผูชี้ขาด
ข อ ๙๗ วิ ธี พิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมและวิ นั ย อย า งน อ ยต อ งมี ห ลั ก ประกั น
ขั้ น พื้ น ฐานเรื่ องการพิ จ ารณาต อหน า ผู ถูกกลาวหาหรือถูกร องเรีย น การใหโ อกาสคูกรณีแสดงขอเท็จ จริ ง
พยานหลักฐาน และคําชี้แจงของตน การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเปดโอกาส
ใหมีการคัดคานกรรมการจริยธรรมและวินัย
ทั้งหมดเทาที่มีอยู

องคประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู และอยางนอยจะตองแสดงเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย ความเปนมาของ
คํากลาวหาหรือขอกลาวโทษ การสรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอ ๙๘ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยพิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานที่มี
น้ําหนักรับฟงได และวินิจฉัยวา สมาชิกผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยจริยธรรมและวินัยขอใดใหคณะกรรมการ
จริยธรรมและวินัยมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกผูนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีมติวาเปนความผิดไมรายแรง ใหลงโทษโดยการ
วากลาวตักเตือน ใหขอโทษตอที่ประชุมตามที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยกําหนด หรือประณามใหเปน
ที่ประจักษ
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีมติวาเปนความผิดรายแรง ใหลงโทษโดยการถอด
ถอนออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคและหรือจากสมาชิกภาพของพรรค นอกจากนี้คณะกรรมการ
จริยธรรมและวินัยอาจมีมติแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคออกคําแถลงขอโทษตอสาธารณชนในนามพรรค
ดวยก็ได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยถือเปนที่สุด
ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการจริย ธรรมและวินัยมีอํานาจออกประกาศระเบียบวิธีพิจารณาใน
รายละเอียดและขั้นตอนตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ของตน แตทั้งนี้ประกาศระเบียบวิธีพิจารณาดังกลาว
ตองไมขัดตอขอบังคับพรรค

- ๒๗ หมวด ๑๕
หลักเกณฑในการจัดทําขอกําหนดเพิ่มเติมนอกจากขอบังคับพรรค
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่พรรคจะดําเนินการเรื่องใดอันนอกจากที่ไดกําหนดไวในขอบังคับพรรค
ฉบับนี้ หัวหนาพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคอาจออกขอกําหนดในรูปแบบของธรรมนูญพรรค
หรือระเบียบพรรค เพื่อใชในกรณีนั้นๆก็ได ทั้งนี้ ขอกําหนดตามธรรมนูญพรรคหรือระเบียบพรรคดังกลาว
จะต องไม เป น การฝ า ฝ น ขั ดหรื อแย งกั บ บทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ บทกฎหมายใดๆ และขอบังคับ พรรค
ทั้งจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากธรรมนูญพรรคหรือระเบียบพรรค
เชนวานั้นไดมีการลงมติเห็นชอบหรือการใหสัตยาบันโดยที่ประชุมใหญพรรคแลวใหมีผลใชบังคับได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๑ ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคโดยสมบูรณตามกฎหมาย และเมื่อไดมีจํานวน
สมาชิกพรรครวมทั้งสิ้นไมนอยกวาหาพันคน และสาขาพรรคในแตละภาคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาแลว ให
คณะกรรมการบริหารพรรคที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อ
(๑) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมที่จะมีวาระการดํารง
ตําแหนงสองป นับแตวันที่ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค ที่จะมีวาระการ
ดํารงตําแหนงสองป ทํานองเดียวกันกับที่กลาวใน (๑)
(๓) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคเพื่อยื่นตอนายทะเบียนพรรค
การเมืองใหไดรับการรับรองตามกฎหมายตอไป
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