๒

ขอบังคับ
พรรคเสรีรวมไทย พ. ศ. ๒๕๖๑
ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทยโดยที่ประชุมใหญ พรรคเสรีรวมไทยไดมีมติเปนเอกฉันท ใหยกเลิกขอบังคับ
พรรคเสรีรวมไทย พ. ศ. ๒๕๕6 และใหใชขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ. ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเปนหลักเกณฑและ
แนวทางในการบริหารจัดการพรรคเสรีรวมไทย ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๖o และคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๖๐ อี ก ทั้ งให เป น ไปตามยุ ค สมั ย การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเสรีรวมไทย ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคเสรีรวมไทย
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคเสรีรวมไทย
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความวา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคเสรีรวมไทย
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคเสรีรวมไทย
“ที่ปรึกษาพรรค” หมายความวา ที่ปรึกษาพรรคเสรีรวมไทย
“ผูอํานวยการพรรค” หมายความวา ผูอํานวยการพรรคเสรีรวมไทย
“บุคลากรพรรค” หมายความวา บุคลากรพรรคเสรีรวมไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคเสรีรวมไทย
“หัวหนาสาขาพรรค” หมายความวา หัวหนาสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“รองหัวหนาสาขาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“เลขานุการสาขาพรรค” หมายความวา เลขานุการสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“รองเลขานุการสาขาพรรค” หมายความวา รองเลขานุการสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“เหรัญญิกสาขาพรรค” หมายความวา เหรัญญิกสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคเสรีรวมไทย

๓
“โฆษกสาขาพรรค” หมายความวา โฆษกสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคเสรีรวมไทย
“ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด” หมายความวา ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดพรรคเสรีรวมไทย
“ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด สาขา …………….จังหวัด .............. เขต ................”
หมายความวา ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่ประจําอยู ณ ที่นั้นๆ
“อาสาสมัคร” หมายความวา บุคคลที่อาสาเขารวมปฏิบัติงานกับพรรคเสรีรวมไทย
“ยุวเสรีรวมไทย” หมายความวา เยาวชนที่มีแนวคิดอุดมการณเดียวกัน มีความคลายคลึง
กัน สามารถเขารวมกิจกรรมกับพรรคเสรีรวมไทย
“ศูนยประสานงาน” หมายความวา ศูนยประสานงานพรรคเสรีรวมไทย
“ผูแทนสมาชิก” หมายความวา ผูแทนสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติไว
“คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพรรคเสรีรวมไทย
“คณะกรรมการยุทธศาสตร” หมายความวา คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเสรีรวมไทย
“คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยพรรค” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยพรรคเสรีรวมไทย
“คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร
รับเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคเสรีรวมไทย เขียนเปนภาษาอังกฤษวา“Thai
Liberal Party” ชื่อยอภาษาไทยวา สร. ชื่อยอภาษาอังกฤษวา TLP.
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคเสรีรวมไทยใชเครื่องหมาย คนกอดคอกัน บนพื้นวงกลมสีทอง โดยมีอักษรภายใน
วงกลมวา รวมพลังสรางชาติ วงกลมตั้งอยูบนแถบริบบิ้นสีขาวขอบทอง โดยมีอักษรสีน้ําเงินภายในริบบิ้นวา
พรรคเสรีรวมไทย

๔

โดยมีความหมาย ดังนี้
(๑) คนสามคนกอดคอกัน เปรียบเสมือนคนไทยทั่วประเทศรวมพลังสรางชาติไทยอันเปนที่
รักยิ่งของเรา
(๒) สัญลักษณ แสดงถึงอุดมการณ เสรีภาพ การแสดงออก ซึ่งสิทธิบนความเสมอภาค การมี
สวนรวมของประชาชน หนาที่ความรับผิดชอบตอชาติ ประชาชนและตอสาธารณะ
ขอ ๖ คําประกาศอุดมการณและนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย
คําประกาศอุดมการณละนโยบายของพรรคนี้ เปนขอความที่ประชาชนทั่วไปรับรูได เพราะได
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว ขอใหสมาชิกพรรคทุกทานไดศึกษาและทําความเขาใจใหสามารถนําไปใช
อธิบายขยายความใหประชาชนเขาใจเมื่อมีผูใดสอบถาม หรือเปนกรอบในการใชหาเสียงเลือกตั้งและนําไปใช
เปนแนวทางในการเสนอแนวความคิดตอผูนําชุมชน กลุมบุคคลหรือใชในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นใน
เชิงวิชาการ จึงใหสมาชิกของพรรคทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของคําประกาศอุดมการณและนโยบายของ
พรรคนี้ อันจะเปนพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไป
ขอ ๗ สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรค
(๑) สํานักงานใหญพรรค
ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๖๔/๘๘ ซอยบางขุนนนท ๒๔ แขวงบางขุนนนท เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๗๐๐
(๒) สํานักงานสาขาพรรค ลําดับที่ ๑ สาขาภาคเหนือ
ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๑๔/๒๘ ถ.วิ สุ ท ธิ ก ษั ต ริ ย ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.พิ ษ ณุ โ ลก
รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐
(๓) สํานักงานสาขาพรรค ลําดับที่ ๒ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๓๐๔-๓๐๖ ถ.รถไฟ ๑ ต.บั ว ใหญ อ.บั ว ใหญ จ.นครราชสี ม า
รหัสไปรษณีย ๓๐๑๒๐
(๔) สํานักงานสาขาพรรค ลําดับที่ ๓ สาขาภาคกลาง
ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๖๔/๒๓ หมู ๓ ต.นครชั ย ศรี อ. นครชั ย ศรี จ. นครปฐม
รหัสไปรษณีย ๗๐๑๒๐
(๕) สํานักงานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ สาขาภาคใต
ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๙ หมู ๔ ต. คลองฉนาก อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย
๘๔๐๐๐

๕
ขอ ๘ สาขาพรรคเสรีรวมไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคเสรีรวมไทย สาขา
ภาคตามชื่อที่ระบุถึงเขตทองที่ที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การเลื อ ก การให ค วามเห็ น ชอบ การดํารงตํ าแหน ง การพ น จากตํ าแหน งคณะ
กรรมการบริหารพรรค หัวหนาและกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิก
พรรคต อ งมี คุณ สมบั ติ และไม มี ลั กษณะต อ งห ามตามมาตรา ๙ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ และไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการพรรคคณะหนึ่ง เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๘ ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๑๑ วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๐ ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญพรรค
โดยสมาชิกพรรคที่เขารวมประชุมใหญในวันนั้นจะลงคะแนนเลือกโดยเปดเผยหรือลับก็ได ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคตามความเหมาะสม
แตละตําแหนง
(๒) ใหที่ประชุมใหญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตําแหนงตามที่ได
กําหนดไวในขอ ๑๐
(๓) การเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน โดยผูถูกเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตองอยูในที่ประชุม
ใหญนั้นดวยจึงจะมีสิทธิและตองเปนสมาชิกพรรค
(๔) การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในวันนั้น และในกรณีที่มีผูเสนอชื่อ
เกินหนึ่งคน และมีคะแนนเสียงเทากัน เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการจับสลากถือเปนการชี้ขาด

๖
ขอ ๑๒ การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค อยูในตําแหนงไดวาระละสี่ป เมื่อครบ
วาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได
ขอ ๑๓ ในกรณี กรรมการบริห ารพรรค กรรมการสาขาพรรคและตั วแทนพรรคการเมื องประจํ า
จังหวัด ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใดๆ ใหผูนั้นแจง ใหหัวหนา
พรรคและหรือนายทะเบียนสมาชิกพรรคทราบ เพื่อหัวหนาพรรคจะไดแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับทราบ
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
สําหรับผูที่ไดรับแตงตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วาง ใหดํารงตําแหนงตามวาระเทาที่เหลืออยู
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ ขอ ๑๕ (๑)
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหั วหนาพรรควางลงตามขอ ๑๕ (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับอาวุโสหรือตามที่
กรรมการบริหารพรรคตกลงกันทําหน าที่แทนหัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหาร
พรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน พรอมทั้งแจงนายทะเบียนทราบภายใน
สิบหาวัน โดยใหผูทําหนาที่แทนหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจใน
การเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการ
บริห ารพรรคที่ พน จากตําแหน งอยู ในตํ าแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวานายทะเบีย น จะตอบรับ การ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกกระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ขอบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการและมติที่ประชุมใหญพรรค
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(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรค กระทําการในลักษณะที่
อาจจะทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไมชอบดวยกฎหมาย หรืออาจเปนโทษแกบุคคล
ใดซึ่งสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญพรรครวมตลอดทั้ ง
ระเบียบ ประกาศคําสั่งดวยความรอบคอบระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน
(๔) ควบคุมดูแลการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลที่มีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ ตําแหนง
อื่น หรือเพื่อแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เกี่ยวของกับสํานักกิจการสภา
(๕) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆเพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค ระเบียบพรรคและยุทธศาสตรพรรค
(๖) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชวงเงินเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด
(๗) จั ด สรรเงิน เพื่ อ เป น ค าใช จ ายเกี่ย วกั บ การเลื อ กตั้ งของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งของพรรค
การเมือง ดังนี้
(ก) คาใช จายเกี่ย วกับ การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรแบบบั ญ ชีรายชื่อจัด สรรเปน
จํ านวนรวมโดยพิ จ ารณาตามจํ านวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งที่ พ รรคเสนอไว ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ และบั ญ ชี ที่ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และหรือตามกําลังความสามารถทางการเงินของพรรคที่สมควรจะเปน แตทั้งนี้ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้ง (ก) และ (ข) ตองเปนผูที่มีความพรอมในการดําเนินการชวยเหลือตัวเองกอนเปนอันดับแรก
(๘) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตางๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการสภาของพรรค คณะกรรมการกิจการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานของพรรค คณะอนุกรรมการของพรรคที่เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มิใช
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะทํ างานตางๆของพรรคหรือผูป ฏิบัติงานในกิจการเฉพาะกิจตางๆทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค
(๙) อนุมัติให จัดตั้งสาขาพรรค ตั วแทนพรรคการเมืองประจําจั งหวัด อนุ มัติใหเลิกสาขา
พรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและองคกรเสริมสรางพรรคตางๆที่เกี่ยวของ
(๑๐) เลิกพรรค ไมวากรณีใดๆที่พรรคไมอาจดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไปได
(๑๑) อํานวยการตางๆ และกระทําการสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรคใหเกิดประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
เปนรูปธรรมชัดเจน
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(๑๒) กําหนดใหมีการประชุมใหญ พรรคอยางน อยปล ะหนึ่งครั้ง และรายงานการดํ าเนิ น
กิจการทางการเมืองดานตางๆตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๓) จั ดหาทุ น หารายไดและดูแลทรัพยสิน ตางๆ ตลอดจนการบริห ารการเงิน และการ
บริหารทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให
เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามหลักการปฏิบัติขององคกร
(๑๔) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรคที่กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ มติที่ประชุมใหญและขอบังคับพรรคใหเปนไปตามบทกําหนดโทษที่ไดบัญญัติไว
(๑๕) จั ดตั้ งส ว นปฏิ บั ติงานฝายแผนกตางๆ ตามที่ เห็น สมควรเพื่อดําเนิ น การให มีความ
สอดคลองตามนโยบายของพรรค และใหความเห็ นชอบในการแต งตั้งเจ าหน าที่ ผูป ฏิ บั ติงานประจําหรือไม
ประจําแลวแตกรณี
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคยึดถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด
(๑๗) อํ านาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ งไม ขั ด หรื อ แย งกั บ
กฎหมายระเบียบ คําสั่งและหรือขอบังคับพรรค
ขอ ๑๗ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) กําหนดเปาหมายและแผนงานการดําเนินงานพรรคใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับพรรค นโยบายพรรคและยุทธศาสตรพรรคตามที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
(ข) อํานวยการและบริหารจัดการพรรคใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพรรค
(ค) เป น ประธานของคณะกรรมการบริห ารพรรคและเป น ผู เรี ย กประชุ ม ตลอดจน
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ง) เปนผูลงนามประกาศ คําสั่ง ระเบียบ มติของพรรค ตามที่ไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เร งด ว นในการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินกิจการทางการเมืองนั้นเปนไปตามมติของ
พรรค
(ฉ) มอบอํานาจหรือมอบหมายงานใหรองหัวหนาพรรคหรือสมาชิกพรรค
(ช) อํานาจหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) ชวยหัวหนาพรรคกําหนดเปาหมายแผนงานและโครงการตางๆของพรรค
(ข) ชวยหัวหนาพรรค อํานวยการใหกิจการของพรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(ค) หนาที่อื่นๆ ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(ก) บริหารงานและอํานวยการใหงานในพรรคเปนไปตามเปาหมาย แผนงาน โครงการ
กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลโดยเร็ว
(ข) เป น ผู ต รวจสอบควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมใหญพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม
รวมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค
(ง) เปนผูตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ติดตามดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ
พรรค
(จ) มอบอํานาจใหรองเลขาธิการพรรค
(ฉ) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบช ว ยงานตามที่ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําบัญชีรายวัน แสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) จัดทําบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) จัดทําบัญชีแยกประเภท
(ง) จัดทําบัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
(จ) การลงรายการบัญชี ตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี และตอง
จัดทําภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดไวใหเปนปจจุบัน
(ฉ) มอบอํานาจใหรองหรือผูชวยเหรัญญิก
(ช) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานบุ ค คลว ามี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ ง และไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามของผูสมัครเปน สมาชิก โดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่ อยู และชําระคาบํ ารุงพรรคใหถูกต อง
เรียบรอย
(ข) จั ดทํ าทะเบียนสมาชิกพรรคเพิ่ม-ลดใหต รงความเปน จริงเพื่ อสงรายงานนาย
ทะเบียนตามประจําไตรมาสทราบ และประกาศติดไวเพื่อใหสมาชิกตรวจสอบดูไดสะดวกดวย
(ค) จัดทํ าประกาศชื่ อและนามสกุ ล ของสมาชิกให ป ระชาชนทราบเปน การทั่ วไป
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
(ง) ตรวจสอบความถูกตองความซ้ําซอนของสมาชิกพรรคไมใหซ้ําซอนกับ พรรค
การเมืองอื่น
(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้

๑๐
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจกรรมตางๆของพรรคที่เปนประโยชน
ของชาติและประชาชนใหสาธารณชนไดรับทราบ
(ข) ประชาสัมพันธงานกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
(ค) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีหนาที่รับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป
สวนที่ ๒
หัวหนาสาขาพรรค กรรมการสาขาพรรคและการประชุมสาขาพรรค
ขอ ๑๘ ในกรณี ที่ยังไมมีหัวหน าสาขาพรรค ให ดําเนิน การโดยใหหัวหนาพรรคมอบหมายสมาชิก
พรรค หนึ่งคน ดําเนินการจัดประชุมใหญและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมตามขอ ๑๘ ใหอยูในตําแหนงวาระละสี่ป แตเมื่อพ น
ตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคไดอีก
ข อ ๒๐ การเลื อ กตั้ งคณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ าเนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรค การ
ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยหรือลงคะแนนลับก็ไดแลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ มใหญ ส าขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามความ
เหมาะสมของตําแหนง
(๒) ใหเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกกรรมการบริหารอื่นใหครบตามขอ
๑๘
(๓) การเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาหาคน โดยผูถูกเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ตองเปนสมาชิกพรรค
และอยูในที่ประชุมใหญนั้นดวยจึงจะมีสิทธิ
(๔) การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในวันนั้น และในกรณีที่มีผูเสนอชื่อ
เกินหนึ่งคน และมีคะแนนเสียงเทากัน เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการจับสลากถือเปนการชี้ขาด
ขอ ๒๑ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๑๑
(๑) บริ ห ารและดํ าเนิ น งานสาขาพรรคให เป น ไปตามนโยบายพรรค ยุ ท ธศาสตร พ รรค
ขอบังคับพรรค ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกพรรคในเขตทองที่รับผิดชอบและตรวจสอบจํานวนให ตรงกับ
ทะเบียนสมาชิกของพรรค
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูสงเสริมความเปนประชาธิปไตยทางการเมืองแกสมาชิกสาขา
พรรคและประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๖) เสนอแนะวิธีการ และแนวทางการแกไขปญหาที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
(๗) เสนอชื่อสมาชิกที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และแนะนําใหไป
สมัครตอคณะกรรมการสรรหาของพรรค หรือสภาทองถิ่นอื่นๆตามกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมแตละป ใหรายงานผลการบริหารการปฏิบัติงาน
ของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตสนิ้ รอบไตรมาส
(๙) มอบหมายงานใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๒๒ กรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขา
พรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆที่
คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดวัน
นับแตวันถัดจากที่ไดมีมติ ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ง) ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินกิจการทางการเมือง ใหมีอํานาจ
ปฏิ บั ติการในนามของสาขาพรรคได แลวรายงานใหคณะกรรมการสาขาพรรคทราบในโอกาสแรกที่ มีการ
ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
(จ) มอบอํานาจใหรองหัวหนาสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ในกรณีหัวหนาสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาตามลําดับที่กําหนดไวใน
ขอ 18 ถาตําแหนงเดียวกันมีหลายคนใหคนที่มีอาวุโสสูงที่สุดปฏิบัติหนาที่แทน
(๒) รองหั ว หน า สาขาพรรค มี อํ านาจหน าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน าสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑๒
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขา
พรรคได ม อบหมาย และให รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากหั ว หน าสาขาพรรคในกิ จ การที่ หั ว หน าสาขาพรรคได
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) บริหารจัดการสาขาพรรค กํากับดูแลตรวจสอบติดตามการบริหารงานของสาขา
พรรคใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามระเบียบ ขอบังคับพรรค และกฎหมาย
(จ) มอบอํานาจใหรองเลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ การสาขาพรรค มี อํ านาจหน าที่ รับ ผิด ชอบตามที่ เลขานุ ก ารสาขาพรรค
มอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตลอดจนผลการปฏิบัติใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคทราบ
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
พรอมจัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคใหถูกตองและสมาชิกสาขาพรรคสามารถตรวจสอบไดทั่วไป
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคไดมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่หัวหนาสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคไดมอบหมาย
ขอ ๒๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่ อตําแหน งกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให หั วหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่
วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน หาก
ตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรค ตามลําดับอาวุโสหรือ
ตามที่กรรมการสาขาพรรคตกลงกันทําหนาที่แทน ถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรคที่
เหลืออยูเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
หัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนาย
ทะเบียน
สําหรับผูที่ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางใหดํารงตําแหนงตามวาระเทาที่เหลืออยู
ขอ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง

๑๓
(๒) หัวหนาสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ (๑)
(๓) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อคณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้งคณะยกเวนตามขอ (๒) ให หั วหน าสาขาพรรคมี
อํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่
พ น จากตํ าแหน งอยู ในตํ าแหน งเพื่ อปฏิ บั ติ ห น าที่ ต อไปจนกว านายทะเบี ย นพรรคการเมื องจะตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณี ที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมสามารถดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวน
หนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๒๕ ใหหัวหนาสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขา
รวมประชุมใหญพรรค หากหัวหนาสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายใหรองหัวหนา
สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ข อ ๒๖ เมื่ อ ดํ าเนิ น การจั ด ตั้ งสาขาพรรคครบตามที่ กํ าหนดในมาตรา ๓๓ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ให ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคให ค รบ ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บ หนั ง สื อ แจ ง การตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสาขาพรรคจากนายทะเบียน
สวนที่ ๓
การจัดตั้งสาขาพรรคและการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่ งป นับแตวัน ที่น ายทะเบี ยนพรรคการเมืองรับ จดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมือง
พรรคตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ดังตอไปนี้
(๑) สาขาพรรคแตละสาขา ตองมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขา
พรรคนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
(๒) เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในภาคนั้ นแลว ใหหัวหน าพรรคมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขา
พรรคต อนายทะเบี ย นภายในสิ บ ห า วัน นับ แตวัน ที่จัดตั้ งสาขาพรรคนั้น ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ น าย
ทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๓) ใหผูที่ไดรับการเลือกเปนหัวหนาสาขาพรรคจัดสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ
อาชีพ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน พรอมลายมือชื่อกรรมการสาขาพรรค และหนังสือยินยอมใหใชสถานที่
เปนที่ทําการสาขาพรรค กรรมการสาขาพรรคตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๑๘

๑๔

สวนที่ ๔
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๒๘ หลักเกณฑ ใหมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้นๆเขตละ หนึ่งคน
ขอ ๒๙ เขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มิไดเปนที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสาขาพรรค ถาพรรคมีสมาชิกซึ่งมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน ใหพรรคแตงตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดซึ่ง
มาจากการเลื อกตั้ งของสมาชิ กเป น ตั วแทนพรรคการเมื องประจําจั งหวัด ในแต ล ะเขตเลื อกตั้ ง เพื่ อดําเนิ น
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น
ขอ ๓๐ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๑ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดอยูในตําแหนงวาระละสี่ป และเมื่อพนตําแหนงตาม
วาระแลวมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดอีก
ขอ ๓๒ ในกรณีท่ียังไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การไดมาซึ่งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหพรรคมอบหมายแตละสาขาพรรคไปดําเนินการเชิญสมาชิกในแตละจังหวัดในเขตพื้นที่
รับ ผิด ชอบจํานวนไมนอยกวาห าสิบ คนมาประชุ มเพื่ อเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจํ าจังหวัด โดยให
หัวหนาสาขาหรือผูแทนเปนประธานในที่ประชุม
(๒) ในกรณีมีผูเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเกิน
หนึ่งคน จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน ผูเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคและ
ตองอยูในที่ประชุมนั้นดวย
(๓) การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมโดยเปดเผยหรือโดยการลงคะแนน
ลับก็ได ในกรณีที่มีผูเขาเสนอชื่อเกินหนึ่งคนและมีคะแนนเสียงเทากัน เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการ
จับสลากถือวาเปนการชี้ขาด
ขอ ๓๓ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหมีหนาที่ชวยหัวหนาสาขาพรรคดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย ตามขอ ๒๑ (๙) จัด
ประชุมเพื่อคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งที่สงมาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีสมาชิกมารวมประชุมไมนอยกวา
หาสิบคน
ขอ ๓๔ การปฏิ บั ติห น าที่ ของตัว แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนอกเหนือจากที่ไดระบุไวใน
ขอบั งคั บ ก็ให เป น ไปตามมาตรา ๒๓ แห งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ.
๒๕๖๐

๑๕

หมวด ๓
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๓๕ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคตามจํานวนที่กําหนดแลว
ขอ ๓๖ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมลักษณะตองหามดังตอไปนี้มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันเลือกตั้งหรือในวันที่สมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ , ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
(๔) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
ตามมาตรา ๑๑ หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตาม มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
ขอ ๓๗ ภายในหนึ่ งป นั บ แต วัน ที่น ายทะเบี ย นรับ จดทะเบี ย น พรรคตองดําเนิ น การให มีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวาหาพันคน และตองเพิ่มสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ป นับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน และจัดใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการคํานวณ
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สาขาภาคนั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๓๘ การสมัครเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองตอนายทะเบียน
พรรค ณ ที่ทําการพรรค หัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด พรอมเอกสารสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานที่อยูปจจุบันพรอมขีดครอมวา สมัครสมาชิกพรรคและใหคํารับรองวา
ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๖ ทางไปรษณียหรือ
ทางการสื่อสารอีเลคโทรนิค พรอมทั้งชําระคาบํารุงพรรคจํานวน ๑๐๐ บาท กรณีรายป จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
กรณีตลอดชีพ โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
ในกรณียื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ตอหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให
รวบรวมการลงทะเบียนเปนสมาชิกพรรคไวที่สาขาพรรค แลวใหสาขาพรรครวบรวมสงใหนายทะเบียนสมาชิก
พรรคดําเนินการตามขอ ๓๙ ตอไป
ขอ ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค ไดรับใบสมัครแลวใหลงทะเบียนผูสมัครทานนั้นเปนสมาชิก
พรรคทําการออกใบเสร็จรับเงิน และออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคสงใหสมาชิกทุกราย แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ขอ ๔๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

๑๖
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๖
(๔) พรรคมีมติใหออก เพราะกระทําผิดวินัยหรือจริยธรรมอยางรายแรงหรือมีเหตุรายแรง
อยางอื่นที่ขัดตอกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ รวมตลอดทั้งคําสั่งหรือประกาศตางๆของพรรค
(๕) ไมชําระคาบํารุงพรรคเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๖) พรรคสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูกอนแลว
การลาออกจากสมาชิกพรรคตาม (๒) ใหถือวาสมบูรณและใหมีผลทันทีเมื่อสมาชิกผูนั้นไดยื่นใบลา
ออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หัวหนาพรรคหรือนายทะเบียน
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตาม (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัด
พรรค และมติ ดั ง กล า วต อ งมี ค ะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ข องจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติใหลงคะแนนลับแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณ ตอศาล
รัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๘๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักทรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะไม
ขัดตามมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญดังกลาว สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๔๑ ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งคนใด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน เห็นวามติของพรรคที่ตนเปนสมาชิกอยูขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหสมาชิกผูนั้นหรือตามบัญชีรายชื่อแลวแตกรณี มีสิทธิ
อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณที่พรรคตั้งขึ้นเพื่อทําการพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับสมาชิกผูนั้น
ถาคณะกรรมการอุทธรณมีความเห็นอยางไร ใหเสนอความเห็นพรอมเหตุผลตอคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อพิจารณามีมติตามความเห็นตอไป และเมื่อมีมติอยางไรใหถือเปนที่สุด
หมวด ๔
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
สวนที่ ๑
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๔๒ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) แสดงความคิดเห็น หรือเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอชาติ ประชาชน สาธารณะ
ชนและตอพรรค

๑๗
(๒) ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทุกระดับที่ประชาชนเปนผูมาใชสิทธิเลือกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
พรรค เปนตน
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะไดพิจารณาเป นแตละกรณี ไปตามที่
เห็นสมควร
(๕) เขารวมประชุมใหญ สามัญประจําป และมีสิทธิลงคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมใหญ
ขอ ๔๓ สมาชิกพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อการเจริญกาวหนาของพรรค
(๒) สนับสนุนการรวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอยางเต็มความสามารถ
(๓) ใหการสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอีกทั้งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
พรรคโดยเครงครัด
(๔) ไมกระทําการใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรค หรือสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือผูที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุก
ระดับ
(๕) สงเสริมสนับสนุนและชักจูงใหผูอื่นเลือกผูสมัครของพรรคและชักจูงใหผูที่มีอุดมการณ
เดียวกันที่สนใจมาเขารวมงานทางการเมืองกับพรรค
สวนที่ ๒
ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค
ขอ ๔๔ ความรั บ ผิดชอบของสมาชิกตอพรรคตองยอมรับ และตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนนโยบายของพรรคอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค ใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตใต
สํานึกในอุดมคติในฐานะเจาของพรรครวมกัน
(๒) เปนผูที่พรอมจะเสียสละ พากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคตามประกาศอุดมการณของ
พรรคใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย
(๓) เปนผูที่ไฝหาความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา ยึดมั่นศึกษาแนวทางใหเกิดความเขาใจ
ถองแทเพื่อการขยายอุดมการณแนวทางสูสาธารณะชนตอไป
(๔) ชวยขยายความศรัทธาตอพรรคใหแพรหลายในหมูประชาชน รวมผลักดันเพื่อใหพรรค
หรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง

๑๘
(๕) รวมระดมทุน รวมรณรงคทางการเมืองใหประชาชนมีความมั่นใจ มีความรูสึกที่ดีตอ
พรรคอยางกวางขวางเพื่อรวมสนับสนุนพรรค
สวนที่ ๓
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๔๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก มีดังตอไปนี้
(๑) เพื่อประโยชนสวนรวมของมวลสมาชิก พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางตอเนื่อง
เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาททางการเมือง เปนสถาบันทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตาม
นโยบายเพื่อการบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) จัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกเพื่อการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว และจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) การจัดสวัสดิการดวยการใหความคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) ใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญของพรรค
(๕) สนับสนุนใหสมาชิกมีความรูความสามารถในการชักจูงใหผูอื่นเลือกผูสมัครของพรรคและ
ใหมีความสนใจเขารวมงานทางการเมืองกับพรรค
หมวด ๕
มาตรฐาน ทางจริยธรรมของสมาชิก กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๔๖ มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก มีดังตอไปนี้
(๑) ตองมีความจงรักภั กดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย และเป นแบบอย างที่ดีในการ
รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ตองยึดมั่นตออุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติประชาชน และชุมชนอยางเต็ม
ความสามารถดว ยความรับ ผิ ดชอบ และยึดถื อประโยชน ของประเทศชาติป ระชาชน และชุมชนเหนื อกว า
ประโยชนสวนตน
(๓) ต องปฏิ บั ติตนอยู ในกรอบศีล ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรมทั้ งโดยสว นตัว และโดยความ
รับผิดชอบตอสาธารณะชน
(๔) ตองใหเกียรติเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกดวยกัน พึงกลาวดวย
ถอยคําสุภาพ ไมพูดสอเสียด เสียดสี หรือใสความผูอื่นและตองประพฤติปฏิบัติตามหลักการอุดมการณของ
พรรค

๑๙
(๕) ตองไมกระทําการใดๆอันกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและเกียรติภูมิของพรรค
ที่จะกอใหเกิดการเสื่อมเสียไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๖) ตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับพรรคและมติที่ประชุมพรรคโดยเครงครัด
(๗) ตองไมเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม
กระทําการใดๆในการปฏิบัติหนาที่หรือเพราะไดปฏิบัติหนาที่ และจะดูแลใหบุคคลในครอบครัวยึดถือปฏิบัติ
เชนเดียวกัน
(๘) ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชน และชุมชนอยางถูกตองและทันการ โดยไมบิดเบือน
ขอเท็จจริงเพื่อใหผูอื่น ประชาชนและชุมชนเขาใจผิดตอพรรคหรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น
ขอ ๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) ตองไมอยูในขอผูกมัด อาณัติมอบหมายดวยประการใดๆ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม เพื่อใหเกิดสันติสุขโดย
ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
(๒) ตองไมดํารงตําแหน งหรือหนาที่ใดๆ ในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๓) ตองไมรับหรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานของหนวยงานรัฐของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเขาไปเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอนในลักษณะดังกลาวโดยทางตรง
หรือทางออม
(๔) ตองไมรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใด ไมกระทําการใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือของสื่อมวลชนโดยมิชอบ
(๕) ตองประพฤติตนและดํารงชีพอยางมีคุณธรรมและอยูในกรอบของกฎหมาย
(๖) ตองศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานโยบายพรรคและขอบังคับพรรคอยางถองแทใน
การเผยแพรขอมูล
(๗) ตองมีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานตามที่
ได รั บ มอบหมายจากพรรคอย า งจริ งจั ง มี ค วามรัก ชาติ เป น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น เพื่ อ สรางความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ
(๘) ตองยึดมั่ นตออุดมการณ ในการทํางานเพื่อประเทศชาติประชาชนและชุมชนอยางเต็ม
ความสามารถด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ยึ ด ถื อประโยชน ของประเทศชาติ ประชาชน และชุ ม ชนเหนื อ กว า
ประโยชนอื่นใด
(๙) ตองทําในสิ่งที่ถูกตอง มีจิตสํานึกสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นการปฏิบัติหนาที่โดย
สั น ติ วิ ธี มี ค วามชอบธรรมปราศจากอคติ ห รือ ถู กครอบงําจากอิ ท ธิ พ ลใดๆ มี ค วามโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได
(๑๐) ตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นดวยถอยคําสุภาพไมพูดสอเสียด
ใสรายหรือใสความผูอื่น ปฏิบัติตามหลักการในการประชุม อภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ มีประเด็นไมวกวน
ซ้ําซากอันอาจทําใหเกิดความสูญเสียตอภาพลักษณและพฤติกรรมของตนเองและพรรค

๒๐
(๑๑) ต องไม เรี ย ก รั บ ทรัพ ยสิน หรือผลประโยชนอื่ น ใดโดยมิช อบ เพื่ อกระทําการหรือไม
กระทํ าการใดๆ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ห รือ เพราะได ป ฏิ บั ติ ห น าที่ และจะดูแ ลให บุ ค คลในครอบครั ว ปฏิ บั ติ
เชนเดียวกัน
(๑๒) ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและชุมชนอยางถูกตองและทันการโดยไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง เพื่อใหผูอื่นประชาชนและชุมชนเขาใจผิดตอพรรค หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด
(๑๓) ตองไมนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นๆ หากไดรับทราบขอมูล
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรคตองรีบแจงใหทางพรรคไดรับทราบโดยเร็วเพื่อหาทางแกไขตอไป
ขอ ๔๘ มาตรฐานทางจริยธรรมที่บัญญัติไวเพื่อใหสมาชิกของพรรคไดยึดถือและปฏิบัติเพื่อความ
จงรักภั กดี ต อชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย เคารพประชาธิป ไตย มีอุดมการณ ในการทํางานเพื่อชาติ และ
ประชาชน ปฏิบัติตามเจตนารมณทางการเมือง ขอบังคับ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
ขอ ๔๙ หามมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคกระทําการหรือสงเสริมสนับสนุนใหผูใดกระทํา
การอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทําการอันเปน
การบอนทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

หมวด ๖
การบริหารจัดการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๕๐ หัวหนาสาขาพรรค มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการสาขาพรรค ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานกิจกรรมในการดําเนินงานทางการเมืองไปสูกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) เสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและเปดกวางใหประชาชนในเขต
พื้นที่ ที่รับผิดชอบมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมพรรค เชื่อมโยงเชิงอุดมการณที่มากขึ้นเพื่อสะทอนปญหา
ของประชาชน ชุมชนและหาทางแกไขรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ
(๓) มอบหมาย ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบเรงรัดใหแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดย
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่พรรคไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม
(๔) บริหารงานและอํานวยการตางๆ ที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคที่เกี่ยวของ
มีความเชื่อมโยงกับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพ
(๕) สามารถดําเนินการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานแกบุคลากรใน
สาขาพรรคและศูนยประสานงาน
(๖) สามารถปลุกกระแส สรางเครือขาย สรางอุดมการณใหประชาชนเขาใจนโยบายพรรค
พรอมที่จะเผยแพรใหความรูและมีบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสํารวจสภาพ
ปญหาตางๆ พรอมที่จะแกไขปญหารวมกับประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๗) สามารถประสานงาน ติดตอและเจรจากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในเขต
พื้นที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี

๒๑
ข อ ๕๑ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั งหวั ด ทํ าหน าที่ ช ว ยหั ว หน า สาขาพรรคบริ ห ารและ
อํานวยการในเขตพื้นที่ตามขอ ๕๐ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) ใหเกิดผลสําเร็จตอสาขาพรรคและมวลสมาชิกใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด
(๑) สามารถประสานงาน ติดตอและเจรจากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี
(๒) รวมกับสาขาพรรค ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสาขา
พรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๗
การประชุมใหญพรรคและการดําเนินกิจกรรมของพรรค
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๕๒ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรคอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๓ การประชุมใหญวิสามัญอาจมีขึ้นได ดังนี้
(๑) เมื่อมีสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค
(๒) กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
จํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด เขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวา
สองรอยหาสิบคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค
(๔) หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาจเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคได
ขอ ๕๔ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรค ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคทั้งหมด ซึ่งมาจากภาค
ตางกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด
(๔) สมาชิ ก พรรคที่ ได รั บ รูรั บ ทราบจากการสื่ อ สารของพรรค สาขาพรรค ตั ว แทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัดหรือคําบอกกลาวจากสมาชิกอื่นๆ
(๕) ผูเขารวมประชุมตาม (๑)(๒)(๓) และ (๔) ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
(๖) การลงมติในที่ประชุมใหญ ใหดําเนินการดังนี้

๒๒
(ก) ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(ข) มติ ใ นที่ ป ระชุ ม ให ก ระทํ า โดยเป ด เผยเว น แต ก ารลงมติ เ ลื อ กตั ว บุ ค คลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๘ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนน
ลับ
ขอ ๕๕ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนา
พรรคที่มาประชุมทําหนาที่แทน ถามีรองหัวหนาพรรคหลายคนใหทําหนาที่ตามลําดับอาวุโส ถารองหัวหนา
พรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งเปนประธาน เลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค หรือนโยบายของ
พรรค
(๒) การแกไขเปลีย่ นแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลื อ กตั้ งหั ว หน า พรรค รองหั ว หน าพรรค เลขาธิก ารพรรค รองเลขาธิก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปใน
รอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีของพรรคประจําปพรอมกําหนดคาจาง
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ.๒๕๖๐ นี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับพรรคหรือกิจการอื่นที่เสนอโดยหัวหนาพรรค
กิจกรรมตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคแลว ให
พรรคมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคเพื่อใหนายทะเบียนประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๕๗ การเรียกประชุมใหญทุกครั้ง ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกสาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย เพื่อผูเกี่ยวของจะไดบอกกลาวใหสมาชิกทราบพรอมติดประกาศใหทราบทั่วกัน

๒๓
สวนที่ ๒
การดําเนินกิจกรรมของพรรค
ขอ ๕๘ การดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางนอยในแตละป พรรคการเมืองตองมีกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริยท รงเปน ประมุข การใชสิท ธิเสรีภ าพอยางมีเหตุผ ลและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๒) รว มกั บ ประชาชนในการหาแนวทางการพั ฒ นาประเทศ และการแกไขปญ หาต างๆที่
เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผล โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจและ
ความอยูเ ย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดถึงการ
ใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๔) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็นทาง
การเมื องโดยสุ จริตที่แตกต าง และแก ไขปญ หาความขัดแยงทางการเมืองโดยสัน ติวิธีเพื่ อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ใหหัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค จัดทําแผนหรือ
โครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแตละปสงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกป
เพื่อนายทะเบียนจะไดนําไปเผยแพรใหประชาชนทราบตอไป
สวนที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และการลงมติ
ขอ ๕๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งหรือตามที่หัวหนา
พรรคเห็นสมควร และหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได
ตามความจํ าเป น หรื อ ตามคํ าขอของกรรมการบริ ห ารพรรคจํ านวนไม น อ ยกว า หนึ่ งในสี่ ข องจํ านวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ลงชื่อรวมกันรองขอตอหัวหนาพรรคใหเปดประชุมเปนพิเศษและจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในประชุม ถาหัวหนา
พรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนาพรรคที่มาประชุมทําหนาที่แทน ถามีรองหัวหนาพรรคหลายคนใหทําหนาที่
ตามลําดับอาวุโส ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน เลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถา

๒๔
เลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคน
หนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ข อ ๖๑ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ถื อเสี ย งข างมาก หากมี เสี ย งเท ากั น ให
ประธานออกเสียงชี้ขาด
สวนที่ 4
การประชุมใหญสาขาพรรคและการลงมติ
ขอ ๖๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรค อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางในเขตเลือกตั้งในจังหวัดของสาขาภาคนั้น คณะกรรมการสาขา
พรรค ต องจั ดให มีการประชุ มใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อให ความเห็น ชอบในการเสนอชื่ อบุ คคลผู ส มควรได รับ การ
พิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบ
บัญชีรายชื่อที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๖๓ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกของสาขาพรรค ที่มาประชุมใหญ
(๓) ผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) รวมกันตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๔ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาสาขาพรรคไมมาประชุมใหรอง
หัวหนาสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขาธิการสาขาพรรคทําหนาที่เปน
เลขานุการ ถาเลขานุการไมอยูหรือไมสามารถทําหนาที่ไดใหรองเลขานุการทําหนาที่แทนในที่ประชุม การทํา
หนาที่แทนกันดังกลาวอาจใหผูอาวุโสสูงกวาหรือตามที่ตกลงกันเองก็ได
ขอ ๖๕ การดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรค
(๑) การเลื อกตั้ งหั ว หน าสาขาพรรค รองหั ว หน าสาขาพรรค เลขาธิก ารสาขาพรรค รอง
เลขาธิการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และกรรมการอื่นของสาขาพรรค
(๒) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของสาขาพรรคในรอบปที่ผานมา
(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับพรรค หรือกิจการที่เสนอโดยหัวหนาสาขาพรรค
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๑) ให ใชการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือลงคะแนนลับ แลวแตกรณี ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหใชวิธีจับฉลากเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม

๒๕
ขอ ๖๖ การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหกรรมการ
สาขาพรรคและสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ
และพิจารณาการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีของพรรค
ขอ ๖๗ ให มีกรรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการสรรหาผู ส มั ครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพิจารณาการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีของพรรคให
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ และรัฐธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนยี่สิบคนประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมเกิน สิบสามคน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคไมนอยกวา สี่สาขาซึ่งมาจากภาคตางกัน
(๓) ตั ว แทนพรรคการเมืองประจํ าจังหวั ดซึ่ งมาจากการเลื อกของกรรมการบริ ห ารพรรค
จํานวนไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๖๘ คณะกรรมการสรรหา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑ ) ทํ าการตรวจสอบคุ ณ ส มบั ติ แ ละลั ก ษ ณ ะต อ งห ามของผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อดวยความเรียบรอยรัดกุมและถูกตองตาม
กฎหมาย
(๒) ทํ า การพิ จ ารณาตรวจสอบให ไดผู ซึ่งมีค วามรูความสามารถหรือมี ป ระสบการณ ท าง
การเมืองหรือเคยดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือมีฐานเสียงสมาชิกในพื้นที่เปนที่รูจักคุนเคยและมีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดในหมวด ๕
(๓) หามมิให คณะกรรมการสรรหายิน ยอมให บุคคลที่ มิได เปน สมาชิกของพรรคเขาแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
ขอ ๖๙ การสรรหาผูสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตาม
วิธีการดังตอไปนี้
(๑) ให คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเปน ผูส มัค รรับ
เลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้งใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น

๒๖
(๓) เมื่ อ สาขาพรรคหรื อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ าจั งหวั ด ได รั บ รายชื่ อ ผู ส มั ค รจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว ให หั วหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํ าจั งหวัดจั ดการประชุ ม
สมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสงมา
(๔) การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีส มาชิกมาประชุมไมน อยกวาห าสิบ คน โดยในการลงคะแนนให
สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหนับคะแนนและประกาศผล
การนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานรายชื่อ
ผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว ในกรณีที่มีผูมีคะแนนเทากัน
มากกวาจํานวนดังกลาว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ให คณะกรรมการสรรหาส งรายชื่ อ ผู ส มั ค รซึ่ งไดรั บ คะแนนของแต ล ะเขตเลื อกตั้ งให
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ ใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณาผูสมัครซึ่งไดคะแนนในลําดับถัดไป
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาทั้งหมดใหคณะกรรมการบริห ารพรรคและคณะกรรมการสรรหาประชุม
รวมกัน หากที่ประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด ใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แตถาที่ประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครที่สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สงมาทั้งหมด ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๗๐ การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตาม
วิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาสาขาพรรค ตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการทั่วไป
(๒) เมื่อพ นกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริห ารพรรค หัวหนาสาขาพรรคและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตองครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนดและจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคตางๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๓) เมื่อไดรับบัญชีรายชื่อตาม (๒) แลว ใหหัวหนาสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจํ าจังหวัด จั ดการประชุ มเพื่ อให ส มาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญ ชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหส มาชิก
ลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกินสิบหารายชื่อ โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน เมื่อ
ลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการ

๒๗
นับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น แลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรร
หาโดยเร็ว
(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงลําดับตามผลรวม
ของคะแนนที่ไดรับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ในกรณีที่หัวหนาพรรค
ประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน ใน
กรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ
(๕) ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๑) (๒)
(๓) และ (๔) จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง หากไมเห็นชอบบางรายใหดําเนินการเฉพาะรายที่ไม
เห็นชอบ
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตเลือกตั้งที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหถือวาสมาชิกผูนั้น
เปนสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขต
เลือกตั้งใกลเคียงนั้น โดยสมาชิกคนใดจะอยูในเขตเลือกตั้งใดใหหัวหนาสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
รวมกันดําเนินการแลวแจงใหสมาชิกผูนั้นทราบ
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคออกหนังสือรับรองการสงผูไดรับการสรรหาตามมาตรา ๕๐ หรือสงบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๕๑
เมื่อหัวหนาพรรคออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งหรือสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อแลว แมภายหลังจะปรากฏวามิไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ แลวแตกรณี
หรือดํ าเนิ น การไม ครบถ วน ไมทําให การสมัครรับ เลือกตั้งนั้น เสียไป แตถาคณะกรรมการทราบถึงการไม
ดําเนินการดังกลาว ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะตองกลาวโทษหัวหน าพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคนั้นตอพนักงานสอบสวน ซึ่งมีเขตอํานาจเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ ๗๒ ในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ หามมิให
ผูใดหรือพรรคกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน หรือใหงดเวน
การลงคะแนนใหแกผูใดไมวาดวยวิธีการใดๆก็ตามที่ขัดตอการสรรหาตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑
ข อ ๗๓ ให พ รรคคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เห็ น สมควรที่ จ ะเสนอชื่ อ ให ได รั บ การพิ จ ารณาการแต งตั้ งเป น
นายกรั ฐมนตรี ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘๘ เพื่ อให ส ภาผู แทนราษฎร
พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อตอคณะกรรมการเลือกตั้งกอนปดการรับ
สมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๗๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่เสนอรายชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีให
ดําเนิ นการในที่ประชุมใหญ ของพรรค และตองมีผูรับ รองไมนอยกวายี่สิบคน โดยผูถูกเสนอชื่อเขารับการ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไดไมเกินสามรายชื่อ ตองเปนสมาชิกพรรคและอยูในที่ประชุมใหญนั้นดวยจึงจะมี
สิทธิ

๒๘
ขอ ๗๕ การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมใหญในวันนั้น โดยเปดเผยและสมาชิก
มีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน เมื่อดําเนินการนับคะแนนแลว ใหรายงานรายชื่อผูที่ไดรับความเห็นชอบซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดสามลําดับ (ถามี) เพื่อแจงรายชื่อตอคณะกรรมการกอนปดการรับสมัครเลือกตั้ง
ขอ ๗๖ สําหรับคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ไดตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖๐ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ , ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค
ข อ ๗๗ ให พ รรคแต งตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งของพรรค
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคจํานวน หา คน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคจํานวน สี่ คนจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวน สี่ คน
(๔) สมาชิกพรรค
ทั้งนี้ กรรมการตาม (๑) – (๔) มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกินสิบหาคน
ขอ ๗๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค กําหนดคุณสมบัติและ
คุณลักษณะใหสอดคลองกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือสํานักกิจการสภา
หรือสภาผูแทนราษฎรหรือตามกฎหมายกําหนดเพื่อประโยชนในการทํางานทางการเมืองของพรรคในรัฐสภา
ขอ ๗๙ หามมิใหคณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณาใหบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกของพรรคเขารับการ
ดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๐ หลักเกณฑและวิธีคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรคดังกลาว หามมิให
นําไปใชกับผูที่ดํารงตําแหนงผูแทนราษฎรแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
ขอ ๘๑ การพิ จารณาคั ดเลื อกบุคคลใหดํารงตําแหน งทางการเมือง คณะกรรมการคัดเลือกตอง
พิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณทางการทํางานหรือทางการเมืองหรือผลสําเร็จของงานหรือ
อาชีพในอดีต สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมบกพรองและมีความเสียสละตองานที่ไดรับมอบหมาย
หากภายหลั งปรากฏว าผู ที่ ได รั บ การคัด เลื อกให ดํารงตํ าแหน งทางการเมือ งของพรรคไมส ามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอหรืออาจกระทําการใดๆหรือยินยอมใหผูใดกระทําการแทน อันเปนการ
ฝาฝนหรือขัดตอระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับพรรค หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให คณะกรรมการบริห ารพรรคประชุ ม
พิจารณาถอดถอนได

๒๙
หมวด ๑๐
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๒ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อัน
จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพเพื่ อ
ฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุน
เตือนใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกพรรคในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) เผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) ส งเสริ ม ให ส มาชิ กพรรคและประชาชนทั่ ว ไปได เขาชม หรือ เข าฟ งการอภิ ป รายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
(๗) สงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิเสรีภาพอยางมีเหตุผลและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และความรูเกี่ยวกับหนาที่ของปวงชนชาวไทย
(๘) รว มกั บ ประชาชนในการหาแนวทางการพั ฒ นาประเทศ และการแกไขปญ หาตางๆที่
เกิดขึ้นในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจและ
ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน
(๙) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล
(๑๐) สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมือง
โดยสุจริตที่แตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน
(๑๑) สํ าหรั บ กิ จ กรรมอื่ น ใดอั น จะยั งประโยชน ต อ การพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเป นประมุข รวมทั้งการพั ฒนาพรรคใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ ๘๓ เมื่ อคณะกรรมการใหความเห็น ชอบแลว ใหหัว หนาพรรคจัดทําแผนหรือโครงการที่ จ ะ
ดําเนินกิจกรรมตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ และเมื่อพรรคดําเนินการแลวสงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกป

๓๐
ขอ ๘๔ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค ใหหัวหนาพรรคมี
หนังสื อแจ งให น ายทะเบี ย นทราบภายในสิ บ ห าวัน นั บ แต วั น ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงนั้ น เพื่อจะได ป ระกาศให
ประชาชนทราบเปนการทั่วไป
หมวด ๑๑
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๕ การกลาวหาสมาชิกของพรรควาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษตอง
ทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค โดยมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๖ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนทําการตรวจสอบมูล ความผิดตามขอกลาวหานั้น ถาตรวจสอบแลวเห็น วาไม มีมูลหัวหนาพรรคมี
อํานาจสั่ งยกเลิ กขอกลาวหานั้ น เสี ย ได แตห ากเห็น วามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการสอบสวนความผิดนั้น แลวเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคพิจารณาตอไปก็ได
ข อ ๘๗ ในการสอบสวนความผิ ดสมาชิกตามขอ กลาวหา ต องให โอกาสแกผูถู กกล าวหาแกข อ
กลาวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๘ เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรแลวแตกรณี
(๔) ภาคทัณฑ
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค ให
หัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและลงมติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคถือเปนที่สุด และสมาชิกผูนั้นขาดจากความเปนสมาชิกโดยทันที นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมีมติ
ขอ ๘๙ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ หรือตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ไดบัญญัติไวแทนก็ได

๓๑
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค
ขอ ๙๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
(๒) คาบํารุงพรรคจากสมาชิก
(๓) เงินคาธรรมเนียมเรื่องใด จํานวนเทาใดใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด
(๔) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๕) เงินทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
(๖) เงินทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
(๗) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๘) ดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรค
ขอ ๙๑ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคเปนรายปหรือตลอดชีพตามขอ ๓๙
ขอ ๙๒ การรับบริจาคของพรรคใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
หมวด ๑๓
การเงินและการบัญชีของพรรค
ขอ ๙๓ คณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดของพรรค
และสาขาพรรคตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ขอ ๙๔ ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตองจัดทําบัญชีรายชื่อ บัญชี
รับและจายเงินพรอมที่อยูของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค หรือในเขตจังหวัดที่
ตนเปนตัวแทนแลวแตกรณีตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙๕ บัญชีของพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ ๙๖ การกําหนดนโยบายของพรรคทีใ่ ชในการประกาศโฆษณาใหคํานึงถึงความเปนไปไดของสาขา
พรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด นโยบายใดที่ตองใชจายเงินการประกาศโฆษณานโยบายอยาง
นอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้

๓๒
(๑) วงเงินที่ตองใชและที่มาของเงินที่จะใชในการดําเนินการ
(๒) ความคุมคาและประโยชนในการดําเนินนโยบาย
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย
ในกรณี ที่ พ รรคไม ได จั ด ทํ ารายการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะสั่ งให ดํ าเนิ น การให
ครบถวนและถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได
ขอ ๙๗ การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี และตอง
จัดทําภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙๘ งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และสงใหนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมใหญของพรรค พรอมทั้งบัญชีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๙
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา
จังหวัด หรือสมาชิกผูใดไดรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดโดยผูบริจาคประสงคจะบริจาคใหเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ตองแจงใหพรรคทราบภายในระยะเวลาสิบหาวัน และ
ใหพรรคออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเปนหนังสือใหแกผูบริจาค
เปนหลักฐาน ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๑๔
การสิ้นสุด สิ้นสภาพ เลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสุด สิ้นสภาพ เลิกหรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของมูลนิธิ “เราจะเปนคนดี”
ขอ ๑๐๑ การสิ้นสุด การสิ้นสภาพของพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมาตรา ๙๐, ๙๑ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
หมวด ๑๕
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบายพรรค
ขอ ๑๐๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบาย
พรรค ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบาย
พรรคตองดําเนินการตองเปน
(๑) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรคหรือจากสมาชิก
พรรครวมกันไมนอยกวาหนึง่ รอยคน

๓๓
(๒) การลงมติของที่ประชุมใหญใหลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสียงเกินกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๔ ในการเปดประชุมใหญในครั้งแรกใหใชขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงและรับรองขอบังคับฉบับนี้
ขอ ๑๐๕ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังวันที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ใชบังคับ และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหขอ บังคับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่มีมติในที่ประชุมใหญครั้งแรก
ขอ ๑๐๖ ภายใตคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกใหมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน
ขอ 107 กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อให
เปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวาระแรก
ให แ ต งตั้ งจากคณะกรรมการบริ ห ารพรรคจํ านวน สี่ค น และสมาชิก จํานวน สิบ เอ็ ดคน ทํ าหน าที่ กําหนด
หลักเกณฑเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวให
เสนอกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบ ถ า เห็ น ชอบให หั ว หน า พรรคทํ า หนั ง สื อ รั บ รองเพื่ อ แจ ง
คณะกรรมการทราบ หากกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบรายใดใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกใหมแทนผู
นั้น
ถาคณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารพรรคมีความเห็นไมตรงกันใหประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือก
ใหม ผลการประชุมรวมมีมติอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น
ทั้งนี้

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

(นางสาวธนพร โสมทองแดง)
รักษาการหัวหนาพรรคเสรีรวมไทย

