
 
ข้อบังคับ 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ .ศ . ๒๕๖๑ อนุมัติรับรองโดยท่ีประชุมใหญ่ 
ผู้ ร่วมกันจัดต้ังพรรค เม่ือวันท่ี  ๕  สิงหาคม พ .ศ . ๒๕๖๑  ได้มีมติกําหนดข้อบังคับพรรคเพ่ือย่ืนต่อ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองในการขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันท่ีได้รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 ข้อ ๓ พรรคการเมืองน้ีช่ือว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย  ช่ือย่อภาษาไทย รปช.  
ช่ือภาษาอังกฤษว่า Action Coalition for Thailand  ช่ือย่อภาษาอังกฤษ ACT   
 

  ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย  
 

 
 (๑) ตราสัญลักษณ์ 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ใช้เครื่องหมายวงล้อแห่งธรรม มีสีนํ้าเงิน ขาว และแดง  
มีตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย และตัวอักษรช่ือพรรคเป็นภาษาอังกฤษว่า 
ACTION COALITION FOR THAILAND อยู่ภายในวงล้อแห่งธรรม และมีรูปมือของประชาชนพลเมือง 
อยู่โดยรอบภายในของวงล้อดังกล่าว 

(๒) ความหมาย 

สีนํ้าเงิน  หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักชัยของประเทศ ท่ีประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ 
ในฐานะพระประมุขศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาติไทย 

สีขาว  หมายถึงศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดม่ันศาสนา บูชาธรรม ประพฤติธรรม 



 
 

- ๒ - 

สีแดง  หมายถึงประชาชาติไทย 

  สัญลักษณ์น้ีหมายถึงวงล้อแห่งธรรมอันประเสริฐของศาสนา ส่วนมือท่ีร่วมกันผลักดันวงล้อ
แสดงถึงพลังของปวงประชาชนที่ช่วยกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

ข้อ ๕  สํานักงานใหญ่ ต้ังอยู่ ณ บ้านเลขท่ี ๔๔๖ ซอยรัชดาภิเษก ๒๖ ถนนรัชดาภิ เษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐  
 

หมวด ๒ 

คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 
 

ข้อ ๖ คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ 

(๑) เทิดทูนและพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  พรรครวมพลังประชาชาติไทยเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดํารงเจตนารมณ์ในการ
สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาธิปไตยท่ีน้อมนํา 
พระราชปรีชาญาณ พระบรมเดชานุภาพ และพระบรมราชวินิจฉัยมาเป็นหลักชัยในทางการเมืองการปกครอง
และการพัฒนาประเทศ 

(๒) ยึดม่ันระบบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยอันผสานกับหลักธรรมของศาสนาท้ังปวงเป็น
ธรรมาธิปไตย 

  พรรคมีอุดมการณ์ท่ีจะให้การเมืองการปกครองของประเทศ เป็นธรรมาธิปไตย ยึดธรรมะของ
พระศาสนาเป็นหลัก ในการปฏิบัติงานการเมืองท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม สุจริตในทุกข้ันตอน นับต้ังแต่การเข้าสู่อํานาจ
และการใช้อํานาจตามหลักธรรมเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

(๓) สร้างพรรคการเมืองท่ีประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง 

  พรรคเคารพประชาชน ปฏิบัติงานการเมืองตามเจตนารมณ์ของประชาชน พรรคการเมืองน้ี
เป็นสถาบันของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง ประชาชนเป็นผู้ออกทุน เลือกผู้บริหารพรรค 
เลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง ประชาชนช้ีนําพรรค กําหนดนโยบายพรรค กํากับควบคุมวินัยและจริยธรรมบุคลากร
ของพรรคทุกระดับ 

(๔) มุ่งมั่นปฏิรูปเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความดีงามในทุกด้าน 

  พรรคมุ่งม่ันปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ท้ังด้านการเมือง  
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการกระจายอํานาจ 
ด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เพ่ือแก้ความเหลื่อมล้ําในสังคม กระบวนการยุติธรรมและ
กิจการตํารวจ 

(๕) รักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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  พรรคมีอุดมการณ์ยึดม่ันในความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในสถาบัน สืบทอด
ความคิดและแบบแผนท่ีดีงามของบรรพชน รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
ทางการเมืองการปกครองอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยก่อเกิดค่านิยมอันงดงามมาแต่โบราณ ท่ียึดถือหลัก
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต สัจจะ ความภาคภูมิใจในเกียรติยศ ศักด์ิศรี และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม พรรค
จะยึดถือคุณค่าความดีงามเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ 

(๖) น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นหลักชัยในการพัฒนา
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

  พรรคมีอุดมการณ์ท่ีจะดําเนินการทุกวิถีทางให้ประชาชนในชาติมีความผาสุกโดยถ้วนหน้า 
สนับสนุนชุมชนและชาติพันธ์ุท่ีขาดโอกาส และถูกทอดท้ิง ให้มีเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะอนามัย และวิถีชีวิต 
ท่ีดีข้ึนโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคครอบครัว ภาคชุมชน และภาคท้องถ่ิน
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ 

(๗) มุ่งม่ันสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ประเทศไทย 
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี สมบูรณ์ สมดุล และยั่งยืน  การพัฒนาประเทศทุกด้านต้องมีสมดุลกับการระวังดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน้นการส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีปลอด
มลพิษเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดภัยมีคุณภาพของโลก 

  พรรคมีอุดมการณ์ท่ีเห็นการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือเป็นองค์รวม การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมล้ําและความยากจน 
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคจะมุ่งม่ันรักษาความสมบูรณ์ สมดุล และความ
ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งม่ันทําให้ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีอันทําให้ประชาชน 
มีสุขภาวะที่ย่ังยืน 
 

หมวด ๓ 

นโยบายพรรค 
 

ข้อ ๗ นโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ 

(๑) ด้านการเมือ ง ดําเนินการพัฒนาการเมืองเพ่ือให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตย 
ท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเมืองท่ีดี สุจริต เท่ียงธรรม การเมืองเพ่ือประโยชน์ของ
ชาติ และประชาชน 

(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้การเมืองการปกครองมีธรรมาภิบาลทุกระดับ  
มีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ดํารงเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๓) ด้านกฎหมาย ตรากฎหมายด้วยความเป็นธรรมบนหลักการแห่งการเคารพประชาชน 
ธํารงหลักนิติธรรม 



 
 

- ๔ - 

(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูปกิจการตํารวจ 

(๕ ) ด้านการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ เพ่ือสร้างบุคลากรมืออาชีพท่ีเป็นคนดี 
มีศีลธรรม มารับใช้ประเทศ 

(๖) ด้านเศรษฐกิจ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนา 
เศรษฐกิจของชาติ และเศรษฐกิจของครัวเรือนประชาชน เพ่ือให้ประเทศม่ังคั่ง ประชาชนผาสุกถ้วนหน้า 

(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปกป้องอนุรักษฟ้ื์นฟูส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์ 
สมดุล ย ัง่ยนื 

(๘) ด้านสาธารณสุข ให้ความสําคัญในการป้องกันโรค และการบริการดูแลรักษาอย่างมี
คุณภาพ และท่ัวถึง 

(๙) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศท่ีทันสมัย  
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน 

(๑๐) ด้านสังคม ดําเนินการให้ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนสามัคคี มีเสรีภาพและ 
มีโอกาสเสมอภาคเท่าเทียม  

(๑๑) ด้านอื่นๆ แก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ 

ท้ังน้ี ประชาชนเป็นผู้กําหนดนโยบายทุกด้าน 
 

หมวด ๔  

โครงสร้างการบริหารพรรคและตําแหน่งต่างๆ ในพรรค 
 

ส่วนท่ี ๑ 

โครงสร้างการบริหารพรรค 
 

  ข้อ ๘ โครงสร้างของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค 

(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค 

(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  

 

ส่วนท่ี ๒ 

คณะกรรมการบริหารพรรค 
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  ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ได้แก่ 

(๑) หัวหน้าพรรค 

(๒) เลขาธิการพรรค 

(๓) เหรัญญิกพรรค 

(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

(๕) กรรมการบริหารพรรค ไม่น้อยกว่าสามคน 
 

ข้อ ๑๐ การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนินการในท่ีประชุมใหญ่ของพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังน้ี 

 (๑) ให้ท่ีประชุมใหญ่กําหนดจํานวนกรรมการบริหารพรรค ตามข้อ ๙ 

 (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ เลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคจนครบตําแหน่งและจํานวนตามท่ีกําหนด
ใน (๑)  ซ่ึงการเสนอช่ือผู้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม
รับรองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน และผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุม  

  ข้อ ๑๑ กรรมการบริหารพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรค อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง หรือนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่
พรรคเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แล้วแต่กรณี 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหาร
จัดการพรรค และอาจมีมติแต่งต้ังผู้อํานวยการพรรคท่ีเป็นนักบริหารมืออาชีพ ตลอดจนบุคลากรตําแหน่งอ่ืนใด 
เช่น โฆษกพรรค ตามท่ีเห็นว่าเป็นการจําเป็น  
 

  ข้อ ๑๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหาร
พรรคมิได้ 
 

  ข้อ ๑๓ ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก  

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับพรรคกําหนด 

  เม่ือตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตามวรรคหน่ึง ให้หัวหน้าพรรคแต่งต้ังกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหน่ึงท่ีเหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกต้ังแทนตําแหน่งท่ีว่างซ่ึงต้องกระทํา
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง 
 

  ข้อ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคท้ังคณะพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
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  (๑)  ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับพรรค 

  (๒)  ความเป็นกรรมการบริหารพรรคของหัวหน้าพรรคสิ้นสุดลงตามข้อ  ๑๓  

(๓)  กรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการบริหารพรรคท้ังหมด  

ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตาม (๒) ให้กรรมการบริหารพรรค
ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน และให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ  

ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั ้งคณะยกเว้นตาม (๒ ) ให ้เล ือกตั ้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ 

ในกรณีท่ีมีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้กรรมการบริหารพรรค 
ท่ีพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่  
 

  ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคข้อบังคับพรรค
และมติท่ีประชุมใหญ่ของพรรค รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกพรรคหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคกระทําการใน
ลักษณะท่ีอาจทําให้การเลือกต้ังหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซ่ึงสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ให้ความเห็นชอบในการจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายพรรคการเมือง 

(๔) ดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับพรรค 

(๕) บริหารการเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดทํา
บัญชีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนใด
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง 

(๗) กรณีพรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองหรือถูกยุบพรรคยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่
จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคท่ีส้ินสภาพ ความเป็นพรรค
การเมืองหรือยุบพรรคการเมืองมิได้  

(๘) ออกกฎระเบียบและจัดต้ังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับ
ของพรรค 
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(๙) ควบคุมมิให้สมาชิกพรรค และผู้ซ่ึงพรรคส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งกระทําการใดที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

(๑๐) ประกาศเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

(๑๑)  ดําเนินการให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง และรายงานกิจการด้านต่างๆ 
ต่อท่ีประชุมใหญ่พรรค 

(๑๒) แต่งต้ังและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในกิจการต่างๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

  ข้อ ๑๖ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังน้ี 

(๑) หัวหน้าพรรค 

 (ก) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 

(ข)  เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่พรรคตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็น
ประธานท่ีประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่ 

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรค และเป็นประธานท่ีประชุมตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว 

(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ และคําสั่งพรรค 

(จ) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม 
ของพรรคได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค 

(ฉ) มีหน้าท่ีและอํานาจอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค 

(๒) เลขาธิการพรรคมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท้ังปวงของพรรคตามท่ีคณะกรรมการบริหาร 
พรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงต่อหัวหน้าพรรค ในกิจการท่ีหัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ 

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ท่ีประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อท่ีประชุมใหญ่พรรค 

(ค) เป็นเลขานุการของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ท่ีประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และท่ีประชุมใหญ่พรรค 

(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค  

(๓) เหรัญญิกพรรค มีหน้าท่ีและอํานาจในการควบคุมรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินหน้ีสิน
และงบการเงินของพรรค ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหน้าที่และอํานาจเกี ่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคให้ตรงตามความเป็นจริง
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และต้องให้สมาชิกพรรคตรวจดูได้โดยสะดวก ณ สํานักงานใหญ่ของพรรค รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปด้วย เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

(๕) กรรมการบริหารพรรค มีหน้าท่ีและอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้า
พรรคกําหนดหรือมอบหมาย 
 

ส่วนท่ี ๒  

สาขาพรรค 
 

ข้อ ๑๗ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรค ต้อง
ดําเนินการให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
อย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา โดยสาขาพรรคแต่ละสาขาต้องมีสามาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเขตจังหวัดต้ังแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป 
 

 ข้อ ๑๘ การจัดต้ังสาขาพรรค เม่ือเขตจังหวัดใดที่มีสมาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัด
น้ันต้ังแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนอาจจัดประชุมเพ่ือดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสาขาพรรค กําหนดสถานท่ีต้ังสาขาพรรค และเม่ือหัวหน้าพรรคให้ความเห็นชอบให้จัดต้ังสาขา
พรรค ให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีหัวหน้าพรรคให้
ความเห็นชอบให้จัดต้ังสาขาพรรค 
 

 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสาขาพรรคให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าสาขาพรรค 

(๒) เลขานุการสาขาพรรค 

(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค 

(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค 

(๕) กรรมการสาขาพรรค จํานวนสามคน 
 

  ข้อ ๒๐ กรรมการสาขาพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรค มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันท่ีเลือกต้ังคณะกรรมการสาขาพรรค 
 

 ข้อ ๒๑ การเลือกต้ังคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในท่ีประชุมจัดต้ังสาขาพรรคหรือ
ท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค แล้วแต่กรณี ดังน้ี 

 (๑) ให้ท่ีประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๑๙  

 (๒) เลือกหัวหน้าสาขาพรรคเป็นลําดับแรกแล้วเลือกตําแหน่งอ่ืนๆ จนครบตาม (๑) 
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 (๓) การเสนอช่ือบุคคลท่ีจะได้รับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรอง 
ไม่น้อยกว่าสองคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังต้องอยู่ในท่ีประชุมจัดต้ังสาขาพรรคหรือท่ีประชุมใหญ่สาขา
พรรค แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังน้ี 

 (๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ
พรรค และมติของท่ีประชุมใหญ่พรรค รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 (๒) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

 (๓) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 

 (๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ังการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 

 (๕) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามรัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับนความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน 

 (๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชน ท้ังน้ี ตามท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

ข้อ ๒๓ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังน้ี 

    (๑) หัวหน้าสาขาพรรค 

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคในกิจการของสาขาน้ันอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและ
เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมท้ังปวงของสาขาพรรค 

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค  เรียกประชุมคณะกรรมการสาขา
พรรคและเป็นประธานการประชุม 

(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค 
และเป็นประธานของท่ีประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม 

(ง) มีสิทธิยับย้ังมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดต้ังข้ึนเพ่ือขอให้มีการทบทวนมติในกรณีท่ีมีความจําเป็น แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกินสามวัน ซ่ึงหากพ้นกําหนด 
ดังกล่าวให้ถือว่ามติของท่ีประชุมน้ันมีผลใช้บังคับ 



 
 

- ๑๐ - 

(จ) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการ 
ในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรค เท่าท่ีมีอยู่ในขณะน้ันและให้ถือว่าการดําเนินการน้ันเป็นมติของสาขาพรรค 

(ฉ) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรค 

(ช) จัดทําบัญชีรายช่ือพร้อมท่ีอยู่ของสมาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 

(ซ) อํานาจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 

 (๒) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท้ังปวง ของสาขาพรรคตามท่ีคณะกรรมการสาขา

พรรค มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการท่ีประธานสาขาพรรคมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติ 

(ข) เสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค 

(ค) เป็นเลขานุการของท่ีประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค 

(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค 

 (๓) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจ่าย บัญชี
ทรัพย์สินหน้ีสินและงบการเงินของสาขาพรรคตามท่ีคณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด 

 (๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค 

(๕) กรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีหัวหน้าสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย 
 

  ข้อ ๒๔ ความเป็นกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก  

 (๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (๔) อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับพรรคกําหนด 

 เม่ือตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้หัวหน้าสาขาพรรค
แต่งต้ังกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหน่ึงท่ีเหมาะสมเข้าทําหน้าท่ีแทน จนกว่าจะมีการเลือกต้ังแทนตําแหน่งท่ี
ว่างซ่ึงต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง หากตําแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ให้กรรมการสาขาพรรคท่ีเหลืออยู่เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหน่ึงทําหน้าที่แทน และให้มี
อํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อเลือกต้ังหัวหน้าสาขาพรรคแทนตําแหน่ง ท่ีว่างภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ตําแหน่งว่างลง  
 

 ข้อ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ เม่ือ 



 
 

- ๑๑ - 

 (๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับพรรค 

 (๒) กรรมการสาขาพรรคลาออกท้ังคณะ 

 (๓) กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการสาขาพรรคท้ังหมด 

 เม่ือคณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้หัวหน้าสาขาพรรคมีอํานาจ ในการ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในหกสิบห้าวันนับแต่ 
วันท่ีพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการสาขา
พรรคท่ีพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ สาขาพรรค
ชุดใหม่ 

 ในกรณ ีที ่ไม ่ม ีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู ่ หรือมีแต ่ไม ่ย ินยอมดําเนินการเล ือกตั ้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมายให้สมาชิกสาขา
พรรคจํานวนหน่ึงดําเนินการแทนก็ได้ 
 

 ข้อ ๒๖ เม่ือดําเนินการจัดต้ังสาขาพรรคครบตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคไม่ครบ  
ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามมาตรา ๓๓ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรค
การเมืองกําหนด 

 

ส่วนท่ี ๓ 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 

 ข้อ ๒๗ เขตเลือกต้ังในจังหวัดใดท่ีมิได้เป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่พรรคหรือสาขาพรรคถ้ามี
สมาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกต้ังในจังหวัดน้ันหน่ึงร้อยคนข้ึนไป พรรคต้องแต่งต้ังสมาชิกพรรคซ่ึงมี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกต้ังในจังหวัดน้ันซ่ึงมาจากการเลือกของสมาชิกพรรคเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดเพ่ือดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกต้ังน้ัน 
 

 ข้อ ๒๘ การแต่งต้ังตัวแทนพรรคประจําจังหวัด เม่ือเขตเลือกต้ังในเขตจังหวัดใดท่ีมี สมาชิก
พรรคท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกต้ังเกินหน่ึงร้อยคน ให้สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจัดประชุมเพ่ือ
ดําเนินการเลือกตังแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยในการลงคะแนนให้สมาชิกพรรคมีสิทธิลงคะแนน
เลือกได้หน่ึงคน และเม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้วให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายงาน
ช่ือสมาชิกพรรคซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดลําดับแรกต่อหัวหน้าพรรคโดยเร็ว และให้หัวหน้าพรรคแต่งต้ังสมาชิก
พรรคท่ีได้รับคะแนนสุงสุดเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้เป็นอํานาจของ
หัวหน้าพรรคในการพิจารณาแต่งต้ัง และให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีแต่งต้ังตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 



 
 

- ๑๒ - 

 ในกรณีท่ีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้หัวหน้าพรรค
แต่งต้ังสมาชิกพรรคผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ทําการแทนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
 

 ข้อ ๒๙ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องเป็นสมาชิกพรรค มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 

 ข้อ ๓๐ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังน้ี 

 (๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ
พรรค และมติของท่ีประชุมใหญ่พรรค รวมตลอดท้ังระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 (๒) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

 (๓) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกับ 

 (๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ังการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 

 (๕) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน 

 (๖) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ท้ังน้ี ตามท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 (๗) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 (๘) จัดทําบัญชีรายช่ือพร้อมท่ีอยู่ของสมาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเลือกต้ังซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 

 ข้อ ๓๑ ความเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก  

 (๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (๔) หัวหน้าพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคส่ังให้ออกจากการเป็นตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด 

 (๕) ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับพรรค 



 
 

- ๑๓ - 

 

หมวด ๕ 

การบริหารจัดการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 

  ข้อ ๓๒ การบริหารจัดการสาขาพรรค มีดังน้ี 

 (๑) รับสมัครสมาชิกพรรค 

 (๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสาขาพรรค 

 (๓) ประกาศช่ือและนามสกุลของสมาชิกพรรคให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 
 

 ข้อ ๓๓ การบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด มีดังน้ี 

 (๑) รับสมัครสมาชิกพรรค 

 (๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 (๓) ประกาศช่ือและนามสกุลของสมาชิกพรรคให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 

 

หมวด ๖ 

การประชุม 
 

ส่วนท่ี ๑ 

การประชุมใหญ่พรรค 
 

  ข้อ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง  
 

   ข้อ ๓๕ สมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู่ของพรรค
หรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า มีสิทธิเข้าช่ือกันย่ืนคําขอให้จัดการประชุมใหญ่
วิสามัญของพรรคได้  
 

  ข้อ ๓๖ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรค ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการบริหารพรรค ท้ังหมด 

(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสาขาพรรค ซ่ึงในจํานวนน้ี จะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสองสาขาซ่ึงมาจากต่างภาคกัน 



 
 

- ๑๔ - 

(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

(๔) สมาชิกพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน 
 

  ข้อ ๓๗ การลงมติในท่ีประชุมใหญ่ ให้กระทําโดยเปิดเผยและถือเสียงข้างมากของท่ีประชุม ในกรณี
ท่ีมีเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

  ข้อ ๓๘  ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคมิได้เข้าร่วมประชุม
หรือมิอาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน และให้
เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการท่ีประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคมิได้เข้าร่วมประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหน่ึงทําหน้าท่ีแทน 
 

  ข้อ ๓๙ การดําเนินการดังต่อไปน้ี ให้กระทําโดยท่ีประชุมใหญ่พรรค 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค หรือนโยบายของ
พรรค 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค 

(๓) การเลือกต้ังหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
และกรรมการบริหารพรรค 

(๔) การเลือกต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค 

(๕) การเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรค 

(๖) การให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคท่ีได้ดําเนินการไป 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(๗) กิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าสาขาพรรค 

(๘) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
กฎหมาย หรือข้อบังคับพรรค 

การลงมติในท่ีประชุมใหญ่ให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) (๔) 
และ (๕) ให้ลงคะแนนลับ 
 

  ข้อ ๔๐ การเรียกประชุมใหญ่พรรค ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกําหนดการประชุม ให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบสี่วัน โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมด้วย 
 

ส่วนท่ี ๒ 

การประชุมใหญ่สาขาพรรค 
 

 ข้อ ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคอย่างน้อย 
ปีละหน่ึงครั้ง 



 
 

- ๑๕ - 

 

 ข้อ ๔๒ องค์ประชุมของท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค ประกอบด้วย 

 (๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการสาขาพรรคท้ังหมด 

 (๒) สมาชิกพรรคท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสาขาพรรค 
 

 ข้อ ๔๓ องค์ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคตามข้อ ๔๒ ต้องมีจํานวนรวมกันท้ังหมดไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคน 

 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม กรณีท่ีมีเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าสาขาพรรคเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าห้วหน้าสาขาพรรค
มิได้เข้าร่วมประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้คณะกรรมการสาขาพรรคท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หน่ึงเป็นประธานท่ีประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุม 
 

 ข้อ ๔๕ กิจการดังต่อไปน้ีให้กระทําโดยท่ีประชุมใหญ่สาขาพรรค 

 (๑) กิจการตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกต้ัง 

 (๒) เลือกต้ังคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค 
 

 ข้อ ๔๖ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้หัวหน้าสาขาพรรคแจ้ง
กําหนดการประชุมให้สมาชิกสาขาพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานท่ี
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย 

 



 
 

- ๑๖ - 

ส่วนท่ี ๓ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 
 

  ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมเกินกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมีอยู่ในขณะน้ันจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธาน
ท่ีประชุม ให้เลขาธิการพรรคทําหน้าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม  
 

  ข้อ ๔๘ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก 
 

ส่วนท่ี ๔ 

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค 
 

 ข้อ ๔๙ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมเกินกว่า 
กึ่งหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้หัวหน้าสาขาพรรค
เป็นประธานในท่ีประชุม ให้เลขานุการสาขาพรรค ทําหน้าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม  
 

  ข้อ ๕๐ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก 
 

หมวด ๗ 

สมาชิกพรรค 
 

  ข้อ ๕๑ สมาชิกพรรคต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

  (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

  (๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ  

  (๔) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองอ่ืนหรือ 
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 

  ข้อ ๕๒ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ย่ืนใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบตามท่ีพรรคกําหนด 

  สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเร่ิมต้ังแต่ได้ชําระค่าบํารุงพรรค 
 

  ข้อ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เม่ือ 



 
 

- ๑๗ - 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๖  

(๔) พรรคมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอ่ืน 

(๕) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หรือยุบพรรค 

(๖) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคสองปีติดต่อกัน 

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหน่ึง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เม่ือได้ย่ืนใบลาออก ต่อนาย
ทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง 

  การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง (๔) หากสมาชิกผู้น้ันดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร มติของพรรคการเมืองท่ีให้พ้นสภาพสมาชิกพรรคต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
ท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมือง  
 

ข้อ ๕๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) เสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค 

(๒) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรค  

(๓) ได้รับเลือกต้ังหรือแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะต่างๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจน 
ท่ีปรึกษาพรรค 

(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป 
 

  ข้อ ๕๕ สมาชิกพรรคมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสํานึก 
ในอุดมการณ์ของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน 

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ท่ีพรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกต้ังในทุกระดับ และให้ความ 
ร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธ์ิใจเพ่ือความก้าวหน้าของพรรค 

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของ
พรรคอย่างจริงจัง 

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 
 

  ข้อ ๕๖ พรรคมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรค ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททาง
การเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ 



 
 

- ๑๘ - 

(๒) ส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง และครอบครัว
และจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกท่ัวประเทศ 

(๓) ให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก 

  (๔) ให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค เป็น
บุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค 
 



 
 

- ๑๙ - 

หมวด ๘ 

ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัย 
 

ส่วนท่ี ๑ 

ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค 
 

ข้อ ๕๗ ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค มีดังน้ี 

(๑) ยึดม่ันและธํารงไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๒) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขต
ท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย ของ
ประชาชน 

(๓) ยึดม่ันในอุดมการณ์ของพรรคและต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

(๔) ไม่กระทําการใดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งน้ี
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๕) ไม่กระทําการอันใดโดยเจตนาอันไม่สุจริตที่เป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของพรรค 

(๖) ยึดม่ันหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๗) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะสมาชิกพรรคอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดม่ันในความถูกต้อง
ชอบธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม 

(๘) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของพรรคอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือ
สิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น 

(๙) รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค 

(๑๐) ดําเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(๑๑) ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดในประการท่ีอาจ
ทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

(๑๒) ต้องไม่รับของขวัญของกํานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการรับจากการ
ให้โดยธรรมจรรยา และการรับท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 
 



 
 

- ๒๐ - 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค 

และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 

ข้อ ๕๘ ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของกรรมการบริหารพรรค และผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง มีดังน้ี 

(๑) กรรมการบริหารพรรคและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในนามพรรค ต้องอยู่ในบังคับ 
ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยของสมาชิกพรรค ตามท่ีปรากฏในหมวด ๘ ส่วนท่ี ๑ แห่งข้อบังคับน้ี 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน หรือมีพฤติการณ์ท่ีรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติโดยไม่หว่ันไหว  
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเคารพในเจตนารมณ์ สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

(๔) ในกรณีท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับบัญชาข้าราชการ ต้องไม่แทรกแซงในการ
แต่งต้ังโยกย้ายหรือการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๕) รักษาความลับของพรรค และเคารพมติพรรค 

(๖) มีความรับผิดชอบในการส่ือสารทางการเมืองของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

(๗) ไม่กระทําการใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พรรคหรือขัดต่ออุดมการณ์ของพรรค 

(๘) ไม่กระทําการใดท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิแห่งตําแหน่งหน้าท่ีของตน 

(๙) ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลท่ีอยู่ในกํากับดูแลหรือ 
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ 

(๑๐) ไม่คบหาสมาคมกับผู้กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๑๑) ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

(๑๒) ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันท้ังปวงไม่ว่าในฐานะใดๆ 

(๑๓) รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ท่ีประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

(๑๔) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
 



 
 

- ๒๑ - 

หมวด ๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ และการคัดเลือกบุคคล 

ซ่ึงพรรคเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
 

ส่วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
 

  ข้อ ๕๙ พรรคต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

  ข้อ ๖๐ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการบริหารพรรค จํานวนสี่คน 

(๒) หัวหน้าสาขาพรรค จํานวนสี่คน จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ แห่งละหน่ึงคน 

(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จํานวนสามคน 

คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายช่ือ ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 

 
ส่วนท่ี ๒ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค 
เพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 ข้อ ๖๑ การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง

ใดให้พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังจากผู้ซ่ึงได้รับเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดท่ีมี
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกต้ังน้ันเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 

ข้อ ๖๒ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังให้ดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง
และประกาศให้สมาชิกพรรคทราบเป็นการท่ัวไป 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดเวลารรับสมัครตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกต้ัง แล้วส่งรายช่ือผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน

พรรคการเมืองประจําจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกต้ังน้ัน 



 
 

- ๒๒ - 

(๓) เม่ือสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับรายช่ือผู้สมัครจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดจัดการประชุมสมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายช่ือคณะกรรมการสรรหา
ส่งมา 

(๔) การประชุมสาขาพรรคต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยใน
การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้หน่ึงคน และเม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกต้ังน้ัน แล้วรายงานรายช่ือผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนน
ลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู้มีผู้คะแนนเท่ากัน
มากกว่าจํานวนดังกล่าว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายช่ือผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกต้ัง 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผู้มีคะแนน
สูงสดุของแต่ละเขตเลือกต้ัง หากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผล
และให้พิจารณาผู้สมัครซ่ึงได้คะแนนในลําดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในกรณีท่ีคณะ
กรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบกับรายช่ือที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมดให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหา
ประชุมร่วมกัน หากท่ีประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบกับรายช่ือผู้สมัครผู้ใด ให้เสนอรายช่ือ 
ผู้น้ันเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง แต่ถ้าที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรายช่ือผู้สมัคร 
ท่ีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาท้ังหมด ให้คณะกรรมการ
สรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขต
เลือกต้ังน้ันทราบ และให้ดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน 

 
ส่วนท่ี ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
 

       ข้อ ๖๓ การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ให้พรรคจัดทํา
บัญชีรายช่ือเพ่ือส่งให้สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดโดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาค
ต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย 
 

  ข้อ ๖๔ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้ดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นผู้เป็น
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขา



 
 

- ๒๓ - 

พรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และประกาศให้สมาชิกพรรคทราบเป็นการ
ท่ัวไป 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดเวลาเสนอรายช่ือจากกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรคและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดทําบัญชีรายช่ือไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบรายช่ือ โดยคํานึงถึงผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง แล้วส่งบัญชี
รายช่ือดังกล่าวไปยังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

(๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุมเพ่ือให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายช่ือตาม (๒) โดยให้สมาชิกลงคะแนนได้คนละ 
ไม่เกินสิบห้ารายช่ือ โดยการประชุมสาขาพรรคต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึง
ร้อยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดน้ันแล้วรายงานยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 

(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง โดยเรียงลําดับตามผลรวม
ของคะแนนท่ีได้รับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ใน
กรณีท่ีหัวหน้าพรรคประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือให้หัวหน้าพรรคอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังลําดับท่ีหน่ึงและให้เรียงลําดับ
รายช่ือตามผลคะแนนดังกล่าวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ในกรณีท่ีคะแนนของบุคคล
ตามบัญชีรายช่ือเท่ากันให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังตาม (๔) ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบให้
ดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่าจะได้บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ใดมีภูมิลําเนาอยู่ใน

เขตเลือกต้ังท่ียังไม่ได้มีการจัดต้ังสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันเป็น
สมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกต้ังของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกต้ัง
ใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 
 

ส่วนท่ี ๔ 

ข้อยกเว้นในการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 

  ข้อ ๖๕ ในการเลือกต้ังท่ัวไป การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังและแบบบัญชีรายช่ือ ให้ดําเนินการสรรหาตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ ๖๒ และข้อ ๖๔ เว้นแต่กรณีท่ี
เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแทนการ



 
 

- ๒๔ - 

เลือกต้ังท่ีเป็นโมฆะ หรือการเลือกต้ังใหม่ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดได้รับเลือกต้ังหรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับ
สมัครรับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังและคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณา
ร่วมกัน 
 

ส่วนท่ี ๕ 

การคัดเลือกบุคคลซ่ึงพรรคเห็นสมควรจะเสนอ 
ให้ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

 

 ข้อ ๖๖ การคัดเลือกบุคคลซ่ึงพรรคเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับพิจารณาแต่งต้ังเป็น
นายกรัฐมนตรี ให้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพ่ือส่ งเข้าสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเฉพาะในส่วนหลักการสําคัญท่ีแสดงถึงการ 
มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นสมาชิกพรรค โดยอาจเสนอผ่านทางสาขาพรรค หรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด  

  พรรคจะไม่เสนอรายช่ือบุคคลใดให้ได้รับพิจารณาแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ 
 

ข้อ ๖๗ การเสนอช่ือบุคคลตามข้อ ๖๖ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะเป็นรัฐมนตรีตามท่ี 
รัฐธรรมนูญกําหนด และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ังคราวน้ัน 

การเสนอช่ือบุคคลใดท่ีมิได้เป็นไปตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอช่ือบุคคลน้ัน 
 

หมวด ๑๐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 

  ข้อ ๖๘ กรณีท่ีจะมีการแต่งต้ังบุคคลเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้พรรคประกาศให้
สมาชิกทราบเป็นการท่ัวไปเพ่ือเชิญชวน ให้กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นบุคคล 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมจากรายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริหารพรรค 
กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสมาชิกพรรค เสนอมา เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง   
 



 
 

- ๒๕ - 

หมวด ๑๑ 

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดทําบัญชีของพรรค  
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 
ข้อ ๖๙ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าท่ีบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ อ่ืนใดของ

พรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง 

ให้หัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดให้มีบัญชีรายรับและ
รายจ่ายเงินของสาขาพรรคหรือท่ีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย โดยบันทึกบัญชีให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรายการน้ันเกิดข้ึน และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบเป็น
ประจําทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือท่ีทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด 

ให้หัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดให้มีการทําบัญชีรายช่ือ พร้อม
ท่ีอยู่ของสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัด ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของสาขาพรรคหรือในเขตจังหวัดท่ีตนเป็นตัวแทน 
และปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือท่ีทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 

ข้อ ๗๐ การลงรายการบัญชีของพรรคต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน 
โดยต้องจัดทําภายในระยะเวลา ดังน้ี 

(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย และบัญชี
แสดงรายรับจากการบริจาค ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการน้ันเกิดข้ึน 

(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนท่ีรายการน้ันเกิดข้ึน 
 

หมวด ๑๒ 

รายได้ของพรรค 
และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรค 

 
  ข้อ ๗๑ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) เงินทุนประเดิมของพรรค 

  (๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรค 

  (๓) เงินท่ีได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค 

  (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค 

  (๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากการรับบริจาค 
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  (๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค 

  (๗) ดอกผลและรายได้ท่ีเกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรค 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การหารายได้จากการจําหน่ายสินค้า 

 

ข้อ ๗๒ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรมาแบ่งปันกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือค่าตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องคํานึงถึงราคาตามปกติในท้องท่ีน้ัน 
 

ข้อ ๗๓ สถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่พรรค ท่ีต้ังสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานท่ีจัดประชุมใหญ่ประจําปีของพรรค สาขาพรรค 
หรือสถานท่ีทําการตัวแทนพรรคจังหวัด 
 

ข้อ ๗๔ เม่ือพรรคดําเนินการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ  ให้หัวหน้าพรรคจัดทําทะเบียนสินค้า
หรือบริการ ซ่ึงประกอบด้วย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลค่าของสินค้าหรืออัตราค่าบริการแต่ละประเภทให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 

เม่ือพรรคดําเนินการจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนดให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าและผู้รับบริการ 
 

ข้อ ๗๕ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และให้
แสดงในงบการเงินประจําปีของพรรคให้ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

ข้อ ๗๖ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการต้องไม่กระทําในช่วงเก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกต้ังท่ัวไปอันเน่ืองมาจากครบอายุของ
สภาผู้แทนราษฎร และต้องไม่กระทําในช่วงท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากเหตุอ่ืน นอกจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร 

ส่วนท่ี ๒ 

การจัดกิจกรรมระดมทุน 
 

ข้อ ๗๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคต้องกระทําโดยเปิดเผยและแสดงวัตถุประสงค์ ว่าเป็น
การระดมทุนของพรรคอย่างชัดเจน 
 

ข้อ ๗๘ สถานท่ีจัดกิจกรรมระดมทุน ได้แก่ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่พรรค ท่ีต้ังสํานักงานสาขา
พรรค บริเวณสถานท่ีจัดประชุมใหญ่ประจําปีของพรรค สาขาพรรค สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด หรือสถานท่ีท่ีพรรคเห็นสมควร  
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ข้อ ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีจัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ให้หัวหน้าพรรคจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนและ 
ให้หัวหน้าพรรคประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป พร้อมท้ังแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ด้วย 

เม่ือพรรคดําเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนดให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน 

ข้อ ๘๐ การจัดกิจกรรมระดมทุนให้บันทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและนําไปแสดง 
ในงบการเงินประจําปีของพรรคให้ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

ข้อ ๘๑ การจัดกิจกรรมระดมทุนต้องไม่กระทําในช่วงเก้าสิบวันก่อนครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการเลือกต้ังท่ัวไปอันเน่ืองมาจากครบอายุของ
สภาผู้แทนราษฎรและต้องไม่กระทําในช่วงท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึง
วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร 
 

ส่วนท่ี ๓ 

การรับบริจาคของพรรค 
 

ข้อ ๘๒ ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุช่ือเจ้าของ
บัญชีในนามของพรรค และให้หัวหน้าพรรคแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินท่ีเปิดบัญชีของ
ทุกบัญชีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเปิด บัญชีดังกล่าว 
 

ข้อ ๘๓ กรณีรับบริจาคเป็นเงินสดให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินฝาก ไว้ในบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ตามข้อ ๘๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับบริจาค หากการรับบริจาคเป็นต๋ัวแลกเงิน หรือเช็ค
จะต้องไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงถือได้ว่าเป็นการบริจาคแก่พรรค 
 

ข้อ ๘๔ เม่ือมีการบริจาคให้ผู้รับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคตามแบบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนดให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับบริจาคและให้จัดส่งบันทึกการรับบริจาคพร้อมเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับบริจาค 

ถ้าหากทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดมิอาจนําส่งแก่พรรคได้ ให้ผู้รับบริจาคแจ้งรายละเอียด 
เกี่ยวกับการรับบริจาคน้ันให้พรรคทราบ 
 

ข้อ ๘๕ เม่ือพรรคได้รับหลักฐานตามข้อ ๘๔ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับ
บริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดภายในวันท่ีท่ีได้รับบริจาค
แล้วจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีออกหลักฐานน้ัน 
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ข้อ ๘๖ ให้พรรคบันทึกการรับบริจาคไว้ในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเกิดรายการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังน้ี 

(๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของพรรค 

(๒) ช่ือตัว ช่ือสกุล และที่อยู่ของผู้บริจาค 

(๓) ช่ือตัว ช่ือสกุล และตําแหน่งผู้รับบริจาค 

(๔) วัน เดือน ปีท่ีรับบริจาค 

(๕) รายละเอียดการรับบริจาค 

(๖) จํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

(๗) เอกสารอ้างอิง 

(๘) ลายมือช่ือหัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค 
 

ข้อ ๘๗ ให้หัวหน้าพรรคประกาศบัญชีรายช่ือผู้บริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับบริจาคท่ีมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าพันบาท พร้อมท้ังวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพ่ือให้
ประชาชนทราบเป็นประจําทุกสิ้นเดือนแล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ 

การตีราคาทรัพย์สิน หรือการประเมินมูลค่าประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับบริจาคให้คํานวณราคาทรัพย์สิน 
อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนหรือค่าของสิทธิท่ีรับตามปกติทางการค้าในท้องท่ีน้ัน 
 

ข้อ ๘๘ พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาท 
ต่อปีจากบุคคลใดมิได้  

 
ส่วนท่ี ๔ 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรค 
 

ข้อ ๘๙  สมาชิกพรรคต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคปีละ สามร้อยหกสิบห้าบาท และ
สมาชิกแบบตลอดชีพสามพันหกร้อยห้าสิบบาท 
 

หมวด ๑๓ 

การเลิกพรรค สาขาพรรค  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 

ข้อ ๙๐ การเลิกพรรค ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่พรรค การเลิกสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค 
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หมวด ๑๔ 
คณะกรรมการจริยธรรมและวินัย 

 

ข้อ ๙๑ คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค มีจํานวนห้าคน ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจาก
ท่ีประชุมใหญ่พรรค  

ให้กรรมการจริยธรรมและวินัยเลือกบุคคลในคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ 
คนหน่ึง และเป็นรองประธานกรรมการคนหน่ึง 

ให้คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยแต่งต้ังสมาชิกพรรคคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และอีกคน
หน่ึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย 
 

ข้อ ๙๒ กรรมการจริยธรรมและวินัยต้องเป็นสมาชิกพรรคมีอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
เป็นผู้มีเกียรติคุณ มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมเป็นท่ีประจักษ์  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคเป็น
ผู้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับการเลือกต้ังไม่ต้องมีผู้รับรอง แต่ในกรณีสมาชิกพรรคเป็นผู้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิ
ได้รับการเลือกต้ัง จะต้องมีสมาชิกพรรคผู้เข้าร่วมประชุมให้การรับรองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 

กรรมการจริยธรรมและวินัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกให้
ดํารงตําแหน่งได้หลายวาระ 
 

ข้อ ๙๓ การเป็นกรรมการจริยธรรมและวินัยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรค 

(๔) ปรากฏเหตุอ่ืนท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับพรรคกําหนดให้พ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีท่ีจํานวนกรรมการจริยธรรมและวินัยตามข้อ ๙๑ ลดลงโดยยังมีผู้ดํารงตําแหน่งอยู่
น้อยกว่าสามคน ในระหว่างท่ียังไม่ถึงวาระการประชุมใหญ่พรรค ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเลือกบุคคล 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการจริยธรรมและวินัยแทนตําแหน่งท่ีว่างลง ในกรณีเช่นน้ีให้
กรรมการจริยธรรมและวินัยท่ีเข้าแทนท่ีตําแหน่งท่ีว่างลงน้ันดํารงตําแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผู้ท่ีตนแทน 
 

ข้อ ๙๔ คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีอํานาจและหน้าท่ีในการกํากับควบคุมดูแลให้
คณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรค ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยตามความในหมวด ๘ แห่งข้อบังคับน้ี โดยมีอํานาจทําการสอบสวนหรือ
ไต่สวนกรณีท่ีปรากฏข้อบ่งช้ีเบ้ืองต้นต่อคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเอง หรือมีผู้ย่ืนข้อร้องเรียนหรือ 
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย 



 
 

- ๓๐ - 

เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนกรณี เรื่องใด
กรรมการบริหารพรรค ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของพรรค และสมาชิกพรรคผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือในการสอบสวนหรือไต่สวนทุกประการ การฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือดังว่าน้ีให้ถือเป็นความผิดทาง
จริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรงประการหน่ึง 
 

ข้อ ๙๕ ข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัย อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมและ
วินัย รวมท้ังกระบวนวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาทางจริยธรรมและวินัยต่อบุคลากรของพรรค 
ตลอดจนการวินิจฉัยความผิดและการลงโทษให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ ในหมวด ๑๔ แห่งข้อบังคับน้ี 
 

ข้อ ๙๖ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรมและวินัยอันจะถือว่ามีลักษณะร้ายแรง
หรือไม่ร้ายแรง ให้เป็นดุลยพินิจท่ีคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเป็นผู้ช้ีขาด 
 

  ข้อ ๙๗ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยอย่างน้อยต้องมีหลักประกัน 
ข้ันพ้ืนฐานเรื่องการพิจารณาต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน การให้โอกาสคู่กรณีแสดงข้อเท็จจริง
พยานหลักฐาน และคําช้ีแจงของตน   การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้มีการคัดค้านกรรมการจริยธรรมและวินัย 

  องค์ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

  คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ และอย่างน้อยจะต้องแสดงเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย ความเป็นมาของ 
คํากล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ การสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 

          ข้อ ๙๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานท่ีมี
นํ้าหนักรับฟังได้ และวินิจฉัยว่า สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมและวินัยข้อใดให้คณะกรรมการ
จริยธรรมและวินัยมีอํานาจท่ีจะพิจารณาลงโทษสมาชิกผู้น้ัน 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีมติว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการ
ว่ากล่าวตักเตือน ให้ขอโทษต่อท่ีประชุมตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยกําหนด หรือประณามให้เป็น 
ท่ีประจักษ์ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีมติว่าเป็นความผิดร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการถอด
ถอนออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคและหรือจากสมาชิกภาพของพรรค นอกจากน้ีคณะกรรมการ
จริยธรรมและวินัยอาจมีมติแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคออกคําแถลงขอโทษต่อสาธารณชนในนามพรรค
ด้วยก็ได้ 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยถือเป็นท่ีสุด 
 



 
 

- ๓๑ - 

          ข้อ ๙๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและวินัยมีอํานาจออกประกาศระเบียบวิธีพิจารณาใน
รายละเอียดและข้ันตอนต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ท้ังน้ีประกาศระเบียบวิธีพิจารณาดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับพรรค 
 



 
 

- ๓๒ - 

หมวด ๑๕ 

หลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อกําหนดเพ่ิมเติมนอกจากข้อบังคับพรรค 

 
  ข้อ ๑๐๐ ในกรณีท่ีพรรคจะดําเนินการเรื่องใดอันนอกจากท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับพรรค
ฉบับน้ี หัวหน้าพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคอาจออกข้อกําหนดในรูปแบบของธรรมนูญพรรค 
หรือระเบียบพรรค เพ่ือใช้ในกรณีน้ันๆก็ได้ ท้ังน้ี ข้อกําหนดตามธรรมนูญพรรคหรือระเบียบพรรคดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทกฎหมายใดๆ และข้อบังคับพรรค  
ท้ังจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากธรรมนูญพรรคหรือระเบียบพรรค
เช่นว่าน้ันได้มีการลงมติเห็นชอบหรือการให้สัตยาบันโดยท่ีประชุมใหญ่พรรคแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๑๐๑ ภายหลังการจดทะเบียนจัดต้ังพรรคโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และเม่ือได้มีจํานวน
สมาชิกพรรครวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่าห้าพันคน และสาขาพรรคในแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขาแล้ว ให้
คณะกรรมการบริหารพรรคท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ันจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือ 

   (๑)  ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ท่ีจะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งสองปี นับแต่วันท่ีได้รับการรับรองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง 

   (๒)  ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค ท่ีจะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งสองปี ทํานองเดียวกันกับท่ีกล่าวใน (๑) 

   (๓)  ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

   (๔)  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับพรรคเพ่ือย่ืนต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายต่อไป 
 

_________________________________ 
 
 
 


