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ขอบังคับ 

พรรคเสรีรวมไทย พ. ศ. ๒๕๖๑ 

 

          ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทยโดยท่ีประชุมใหญ พรรคเสรีรวมไทยไดมีมติเปนเอกฉันท ใหยกเลิกขอบังคับ 

พรรคเสรีรวมไทย  พ. ศ. ๒๕๕6 และใหใชขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ. ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเปนหลักเกณฑและ

แนวทางในการบริหารจัดการพรรคเสรีรวมไทย ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๖o และคําสั่งคณะรักษาความ

สงบแหงชาติท่ี ๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อีกท้ังใหเปนไปตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเสรีรวมไทย ดังนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  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 

  “ท่ีปรึกษาพรรค” หมายความวา ท่ีปรึกษาพรรคเสรีรวมไทย 

  “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 
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      “โฆษกสาขาพรรค” หมายความวา โฆษกสาขาพรรคเสรีรวมไทย 

      “คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคเสรีรวมไทย 

      “กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคเสรีรวมไทย 

      “ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด” หมายความวา ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัดพรรคเสรีรวมไทย 

      “ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  สาขา …………….จังหวัด .............. เขต ................” 

หมายความวา ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดท่ีประจําอยู ณ ท่ีนั้นๆ 

      “อาสาสมัคร” หมายความวา  บุคคลท่ีอาสาเขารวมปฏิบัติงานกับพรรคเสรีรวมไทย 

      “ยุวเสรีรวมไทย” หมายความวา  เยาวชนท่ีมีแนวคิดอุดมการณเดียวกัน มีความคลายคลึง

กัน สามารถเขารวมกิจกรรมกับพรรคเสรีรวมไทย 

      “ศูนยประสานงาน” หมายความวา ศูนยประสานงานพรรคเสรีรวมไทย 

      “ผูแทนสมาชิก” หมายความวา ผูแทนสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย 

      “เขตเลือกตั้ง” หมายความวา  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

      “ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต หรือตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว  

      “คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพรรคเสรีรวมไทย 

      “คณะกรรมการยุทธศาสตร” หมายความวา  คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเสรีรวมไทย 

      “คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยพรรค” หมายความวา  คณะกรรมการ

สงเสริมความเปนประชาธิปไตยพรรคเสรีรวมไทย 

      “คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูสมัคร

รับเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๔  พรรคการเมืองท่ีใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคเสรีรวมไทย เขียนเปนภาษาอังกฤษวา“Thai  

Liberal  Party”  ชื่อยอภาษาไทยวา  สร. ชื่อยอภาษาอังกฤษวา  TLP. 

 ขอ ๕  เครื่องหมายพรรคและความหมาย  

     พรรคเสรีรวมไทยใชเครื่องหมาย คนกอดคอกัน บนพ้ืนวงกลมสีทอง โดยมีอักษรภายใน

วงกลมวา รวมพลังสรางชาติ  วงกลมตั้งอยูบนแถบริบบิ้นสีขาวขอบทอง โดยมีอักษรสีน้ําเงินภายในริบบิ้นวา 

พรรคเสรีรวมไทย 
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โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

  (๑)  คนสามคนกอดคอกัน เปรียบเสมือนคนไทยท่ัวประเทศรวมพลังสรางชาติไทยอันเปนท่ี

รักยิ่งของเรา 

     (๒)  สัญลักษณ  แสดงถึงอุดมการณ เสรีภาพ การแสดงออก ซ่ึงสิทธิบนความเสมอภาค การมี    

สวนรวมของประชาชน  หนาท่ีความรับผิดชอบตอชาติ  ประชาชนและตอสาธารณะ 

 ขอ ๖  คําประกาศอุดมการณและนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย   

  คําประกาศอุดมการณละนโยบายของพรรคนี้ เปนขอความท่ีประชาชนท่ัวไปรับรูได เพราะได

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว ขอใหสมาชิกพรรคทุกทานไดศึกษาและทําความเขาใจใหสามารถนําไปใช

อธิบายขยายความใหประชาชนเขาใจเม่ือมีผูใดสอบถาม หรือเปนกรอบในการใชหาเสียงเลือกตั้งและนําไปใช

เปนแนวทางในการเสนอแนวความคิดตอผูนําชุมชน กลุมบุคคลหรือใชในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นใน

เชิงวิชาการ จึงใหสมาชิกของพรรคทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของคําประกาศอุดมการณและนโยบายของ

พรรคนี้ อันจะเปนพ้ืนฐานในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไป 

 ขอ ๗  สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรค 

     (๑)  สํานักงานใหญพรรค  

        ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี ๑๖๔/๘๘ ซอยบางขุนนนท ๒๔  แขวงบางขุนนนท  เขตบางกอก

นอย  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๗๐๐ 

      (๒)  สํานักงานสาขาพรรค ลําดับท่ี ๑ สาขาภาคเหนือ   

        ตั้ งอยู  ณ  บ านเลขท่ี ๑๔/๒๘  ถ.วิสุทธิกษัตริย  ต .ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 

รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐ 

     (๓)  สํานักงานสาขาพรรค ลําดับท่ี ๒ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

       ตั้งอยู  ณ บานเลขท่ี ๓๐๔-๓๐๖ ถ.รถไฟ ๑ ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย ๓๐๑๒๐ 

     (๔)  สํานักงานสาขาพรรค ลําดับท่ี ๓ สาขาภาคกลาง  

        ตั้ งอยู  ณ  บ านเลขท่ี  ๖๔/๒๓  หมู  ๓  ต.นครชัยศรี  อ. นครชัยศรี จ . นครปฐม 

รหัสไปรษณีย ๗๐๑๒๐     

  (๕)  สํานักงานสาขาพรรค ลําดับท่ี ๔ สาขาภาคใต   

        ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี ๑๙ หมู ๔ ต. คลองฉนาก อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 

๘๔๐๐๐ 
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    ขอ ๘  สาขาพรรคเสรีรวมไทยท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ท่ีใด ใหเรียกวา  พรรคเสรีรวมไทย สาขา

ภาคตามชื่อท่ีระบุถึงเขตทองท่ีท่ีตั้งนั้น 

 

หมวด  ๒ 

สวนท่ี  ๑ 

คณะกรรมการบริหารพรรค 

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือก การใหความเห็นชอบ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงคณะ

กรรมการบริหารพรรค  หัวหนาและกรรมการสาขาพรรค  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และสมาชิก

พรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ และไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 98 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ขอ  ๙  ใหมีคณะกรรมการพรรคคณะหนึ่ง เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซ่ึงเปนองคกรหลักในการ

บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน 

ขอ  ๑๐  คณะกรรมการบริหารพรรค  ตามขอ ๘ ประกอบดวย 

  (๑)  หัวหนาพรรค 

  (๒)  รองหัวหนาพรรค 

 (๓)  เลขาธิการพรรค 

 (๔)  รองเลขาธิการพรรค 

 (๕)  เหรัญญิกพรรค 

 (๖)  นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

 (๗)  โฆษกพรรค 

 (๘)  กรรมการบรหิารอ่ืน 

ขอ  ๑๑  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค  ตามขอ ๑๐ ใหดําเนินการในท่ีประชุมใหญพรรค  

โดยสมาชิกพรรคท่ีเขารวมประชุมใหญในวันนั้นจะลงคะแนนเลือกโดยเปดเผยหรือลับก็ได  ดังนี้ 

 (๑)  ใหท่ีประชุมใหญพิจารณากําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคตามความเหมาะสม

แตละตําแหนง 

 (๒)  ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตําแหนงตามท่ีได

กําหนดไวในขอ ๑๐ 

 (๓)  การเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงตองมีผูรับรอง

ไมนอยกวาหาคน  โดยผูถูกเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตองอยูในท่ีประชุม

ใหญนั้นดวยจึงจะมีสิทธิและตองเปนสมาชิกพรรค 

 (๔)  การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมาประชุมในวันนั้น และในกรณีท่ีมีผูเสนอชื่อ

เกินหนึ่งคน และมีคะแนนเสียงเทากัน เพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการจับสลากถือเปนการชี้ขาด 
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ขอ  ๑๒  การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค อยูในตําแหนงไดวาระละสี่ป เม่ือครบ

วาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได 

ขอ  ๑๓  ในกรณีกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัด ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงดวยเหตุใดๆ ใหผูนั้นแจง ใหหัวหนา

พรรคและหรอืนายทะเบียนสมาชิกพรรคทราบ  เพ่ือหัวหนาพรรคจะไดแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับทราบ 

ขอ  ๑๔  กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เม่ือ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (๔)  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๕)  ถูกถอดถอนตามกฎหมาย 

เม่ือตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง

กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งท่ีเหมาะสมเขาทําหนาท่ีแทน  จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง 

ซ่ึงตองกระทําภายในเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน 

สําหรับผูท่ีไดรับแตงตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวาง ใหดํารงตําแหนงตามวาระเทาท่ีเหลืออยู 

 ขอ  ๑๕  คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะ  เม่ือ 

 (๑)  ครบวาระการดํารงตําแหนง 

 (๒)  หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ ขอ ๑๕ (๑) 

 (๓)  กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคท้ังหมด 

เม่ือตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตามขอ ๑๕ (๒)  ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับอาวุโสหรือตามท่ี

กรรมการบริหารพรรคตกลงกันทําหนาท่ีแทนหัวหนาพรรค  ถาไมมีรองหัวหนาพรรค  ใหกรรมการบริหาร

พรรคท่ีเหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน พรอมท้ังแจงนายทะเบียนทราบภายใน

สิบหาวัน โดยใหผูทําหนาท่ีแทนหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

ชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน 

 หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจใน

การเรียกประชุมใหญ  เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน  นับแตวันท่ี

ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน 

ในกรณีท่ีมีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะตามขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการ

บริหารพรรคท่ีพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวานายทะเบียน  จะตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม 

ขอ  ๑๖  คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้ 

 (๑)  ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกกระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  

ขอบังคับ  รวมตลอดท้ังระเบียบ  ประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการและมติท่ีประชุมใหญพรรค 
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 (๒)  ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรค กระทําการในลักษณะท่ี

อาจจะทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมไมชอบดวยกฎหมาย  หรืออาจเปนโทษแกบุคคล

ใดซ่ึงสมัครเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (๓)  ควบคุมดูแลการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย  นโยบาย  ขอบังคับพรรค  มติท่ีประชุมใหญพรรครวมตลอดท้ัง

ระเบียบ  ประกาศคําสั่งดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และซ่ือสัตยสุจริต  เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและ

ประชาชน 

 (๔)  ควบคุมดูแลการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  ซ่ือสัตยสุจริต  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ ตําแหนง

อ่ืน  หรือเพ่ือแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับสํานักกิจการสภา 

 (๕)  ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆเพ่ือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค

ขอบังคับพรรค ระเบียบพรรคและยุทธศาสตรพรรค 

 (๖)  ควบคุมไมใหพรรค และผูซ่ึงพรรคสงเขาสมัครรับเลือกต้ังใชวงเงินเกินกวาท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 (๗)  จัดสรรเงินเพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค

การเมือง  ดังนี้ 

 (ก)  คาใชจายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจัดสรรเปน

จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อและบัญชีท่ียื่นตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (ข)  คาใชจายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหจัดสรร

ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบคุคล 

 (ค)  คาใชจายท่ีจัดสรรตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค และหรือตามกําลังความสามารถทางการเงินของพรรคท่ีสมควรจะเปน แตท้ังนี้ผูสมัครรับเลือกตั้ง

ท้ัง (ก) และ (ข) ตองเปนผูท่ีมีความพรอมในการดําเนินการชวยเหลือตัวเองกอนเปนอันดับแรก 

(๘)  ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตางๆ ของพรรค คณะ

ผูบริหารพรรค  คณะท่ีปรึกษาพรรค  คณะกรรมาธิการสภาของพรรค  คณะกรรมการกิจการรัฐสภาของพรรค  

คณะกรรมการประสานงานของพรรค  คณะอนุกรรมการของพรรคท่ีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีมิใช

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และคณะทํางานตางๆของพรรคหรือผูปฏิบัติงานในกิจการเฉพาะกิจตางๆท้ังใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

 (๙)  อนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด อนุมัติใหเลิกสาขา

พรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและองคกรเสริมสรางพรรคตางๆท่ีเก่ียวของ 

 (๑๐)  เลิกพรรค ไมวากรณีใดๆท่ีพรรคไมอาจดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไปได 

 (๑๑)  อํานวยการตางๆ  และกระทําการสั่งการใดๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป

ดวยความเรียบรอยและเพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรคใหเกิดประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

เปนรูปธรรมชดัเจน 
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 (๑๒)  กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  และรายงานการดําเนิน

กิจการทางการเมืองดานตางๆตอท่ีประชุมใหญพรรค 

 (๑๓)  จัดหาทุนหารายไดและดูแลทรัพยสินตางๆ  ตลอดจนการบริหารการเงินและการ

บริหารทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดของพรรคและสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให

เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามหลักการปฏิบัติขององคกร 

 (๑๔)  พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรคท่ีกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศ มติท่ีประชุมใหญและขอบังคับพรรคใหเปนไปตามบทกําหนดโทษท่ีไดบัญญัติไว 

 (๑๕)  จัดตั้งสวนปฏิบัติงานฝายแผนกตางๆ  ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินการใหมีความ

สอดคลองตามนโยบายของพรรค และใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประจําหรือไม

ประจําแลวแตกรณี 

   (๑๖)  กําหนดอํานาจหนาท่ีใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคยึดถือปฏิบัติ

โดยเครงครัด 

 (๑๗)  อํานาจหนาท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร  ซ่ึงไมขัดหรือแยงกับ

กฎหมายระเบียบ คําสั่งและหรือขอบังคับพรรค 

ขอ  ๑๗  กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(๑)  หัวหนาพรรค  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

       (ก)  กําหนดเปาหมายและแผนงานการดําเนินงานพรรคใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  

ขอบังคับพรรค นโยบายพรรคและยุทธศาสตรพรรคตามท่ีกําหนดไวเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

       (ข)  อํานวยการและบริหารจัดการพรรคใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพรรค 

       (ค)  เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมตลอดจน

ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริหารพรรค 

      (ง)  เปนผูลงนามประกาศ  คําสั่ง ระเบียบ  มติของพรรค ตามท่ีไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้ 

      (จ)  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินกิจการทางการเมืองใหมีอํานาจ

ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะ

กรรมการบริหารพรรคเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินกิจการทางการเมืองนั้นเปนไปตามมติของ

พรรค 

       (ฉ)  มอบอํานาจหรือมอบหมายงานใหรองหัวหนาพรรคหรือสมาชิกพรรค 

       (ช)  อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค 

(๒)  รองหัวหนาพรรค  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

       (ก)  ชวยหัวหนาพรรคกําหนดเปาหมายแผนงานและโครงการตางๆของพรรค 

       (ข)  ชวยหัวหนาพรรค  อํานวยการใหกิจการของพรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

บังเกิดประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

       (ค)  หนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 

 (๓)  เลขาธิการพรรค  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
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        (ก)  บริหารงานและอํานวยการใหงานในพรรคเปนไปตามเปาหมาย แผนงาน โครงการ

กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลโดยเร็ว 

         (ข)  เปนผูตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลกิจการท้ังปวงของพรรคตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย  และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค  ในกิจการ

ท่ีหัวหนาพรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป 

  (ค)  เปนเลขานุการของท่ีประชุมใหญพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค ท่ีประชุม

รวมคณะกรรมการบรหิารพรรค  คณะท่ีปรึกษาพรรค  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค   

  (ง)  เปนผูตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ติดตามดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ

พรรค 

  (จ)  มอบอํานาจใหรองเลขาธิการพรรค  

  (ฉ)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีหัวหนาพรรคมอบหมาย 

(๔)  รองเลขาธิการพรรค  มีหนาท่ีรับผิดชอบชวยงานตามท่ีเลขาธิการพรรคหรือคณะ

กรรมการบรหิารพรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป 

(๕)  เหรัญญิกพรรค  มีหนาท่ีดังนี้ 

  (ก)  จัดทําบัญชีรายวัน  แสดงรายไดหรือรายรับ  และแสดงคาใชจายหรือรายจาย 

  (ข)  จัดทําบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค 

  (ค)  จัดทําบัญชีแยกประเภท 

  (ง)  จัดทําบัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 

  (จ)  การลงรายการบัญชี ตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี  และตอง

จัดทําภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดไวใหเปนปจจุบัน  

  (ฉ)  มอบอํานาจใหรองหรือผูชวยเหรัญญิก 

  (ช)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีหัวหนาพรรคมอบหมาย 

(๖)  นายทะเบียนสมาชิกพรรค  มีหนาท่ีดังนี้ 

  (ก)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานบุคคลวามีคุณสมบัติถูกตอง  และไมมีลักษณะ

ตองหามของผูสมัครเปนสมาชิก โดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลท่ีอยู และชําระคาบํารุงพรรคใหถูกตอง

เรียบรอย 

  (ข)  จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคเพ่ิม-ลดใหตรงความเปนจริงเพ่ือสงรายงานนาย

ทะเบียนตามประจําไตรมาสทราบ  และประกาศติดไวเพ่ือใหสมาชิกตรวจสอบดูไดสะดวกดวย 

  (ค)  จัดทําประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป  

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง 

  (ง)  ตรวจสอบความถูกตองความซํ้าซอนของสมาชิกพรรคไมใหซํ้าซอนกับพรรค

การเมืองอ่ืน 

  (จ)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีหัวหนาพรรคมอบหมาย 

(๗)  โฆษกพรรค  มีหนาท่ีดังนี้ 



     ๑๐ 
 

  (ก)  แถลงมติท่ีประชุมของพรรคและแถลงกิจกรรมตางๆของพรรคท่ีเปนประโยชน

ของชาติและประชาชนใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  (ข)  ประชาสัมพันธงานกิจกรรมทางการเมืองของพรรค 

  (ค)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีหัวหนาพรรคมอบหมาย 

(๘)  กรรมการบริหารอ่ืนๆ  มีหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ีหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร

พรรคไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนกรณีไป 

สวนท่ี ๒ 

หัวหนาสาขาพรรค กรรมการสาขาพรรคและการประชุมสาขาพรรค 

 

ขอ  ๑๘  ในกรณีท่ียังไมมีหัวหนาสาขาพรรค ใหดําเนินการโดยใหหัวหนาพรรคมอบหมายสมาชิก

พรรค หนึ่งคน ดําเนินการจัดประชุมใหญและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม ดังนี้  

 (๑) หัวหนาสาขาพรรค 

 (๒) รองหัวหนาสาขาพรรค  

 (๓) เลขานุการสาขาพรรค  

 (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค  

 (๕) เหรัญญิกสาขาพรรค  

 (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค 

 (๗) โฆษกสาขาพรรค  

 (๘) กรรมการอ่ืน 

ขอ  ๑๙  คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมตามขอ ๑๘ ใหอยูในตําแหนงวาระละสี่ป  แตเม่ือพน

ตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคไดอีก 

ขอ  ๒๐  การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในท่ีประชุมใหญสาขาพรรค การ

ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยหรือลงคะแนนลับก็ไดแลวแตกรณี ดังนี้ 

 (๑) ใหท่ีประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามความ

เหมาะสมของตําแหนง  

 (๒) ใหเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกกรรมการบริหารอ่ืนใหครบตามขอ 

๑๘ 

 (๓) การเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงตองมีผูรับรอง

ไมนอยกวาหาคน  โดยผูถูกเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค  ตองเปนสมาชิกพรรค  

และอยูในท่ีประชุมใหญนั้นดวยจึงจะมีสิทธิ 

 (๔) การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมาประชุมในวันนั้น และในกรณีท่ีมีผูเสนอชื่อ

เกินหนึ่งคน และมีคะแนนเสียงเทากัน เพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการจับสลากถือเปนการชี้ขาด 

ขอ  ๒๑  คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 



     ๑๑ 
 

 (๑)  บริหารและดําเนินงานสาขาพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ยุทธศาสตรพรรค  

ขอบังคับพรรค ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

  (๒)  เผยแพรนโยบายพรรค  กิจกรรมของพรรค  และจัดหาสมาชิกพรรคเพ่ิมเติม 

  (๓)  จัดใหมีทะเบียนสมาชิกพรรคในเขตทองท่ีรับผิดชอบและตรวจสอบจํานวนใหตรงกับ

ทะเบียนสมาชิกของพรรค 

  (๔)  จัดทําบัญชีรายรับ  รายจาย  และงบการเงินของสาขาพรรคเพ่ือเสนอตอคณะ

กรรมการบรหิารพรรคภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

  (๕)  จัดใหมีการเผยแพรความรูสงเสริมความเปนประชาธิปไตยทางการเมืองแกสมาชิกสาขา

พรรคและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  (๖)  เสนอแนะวิธีการ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีสาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว 

  (๗)  เสนอชื่อสมาชิกท่ีจะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และแนะนําใหไป

สมัครตอคณะกรรมการสรรหาของพรรค หรือสภาทองถ่ินอ่ืนๆตามกฎหมายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นๆ 

  (๘)  จัดทําแผนงาน  โครงการและกิจกรรมแตละป  ใหรายงานผลการบริหารการปฏิบัติงาน

ของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตสิน้รอบไตรมาส 

  (๙)  มอบหมายงานใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ขอ  ๒๒  กรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

 (๑)  หัวหนาสาขาพรรค 

  (ก)  เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจการท้ังปวงของสาขาพรรค 

  (ข)  เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค  เรียกประชุมคณะกรรมการสาขา

พรรคและเปนประธานการประชุม 

  (ค)  มีสิทธิยับยั้ งมติคณะกรรมการสาขาพรรค  หรือคณะกรรมการอ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งข้ึนเพ่ือขอใหมีการทบทวนมติในกรณีท่ีมีความจําเปน  แตท้ังนี้ตองไมเกินเจ็ดวัน

นับแตวันถัดจากท่ีไดมีมติ  ซ่ึงหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของท่ีประชุมนั้นมีผลใชบังคับ 

  (ง)  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินกิจการทางการเมือง  ใหมีอํานาจ

ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได  แลวรายงานใหคณะกรรมการสาขาพรรคทราบในโอกาสแรกท่ีมีการ

ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค 

  (จ)   มอบอํานาจใหรองหัวหนาสาขาพรรค  หรือกรรมการสาขาพรรค  

  (ฉ)  อํานาจอ่ืนๆ  ตามท่ีหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย   

ในกรณีหัวหนาสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหผูท่ีมีตําแหนงรองลงมาตามลําดับท่ีกําหนดไวใน 

ขอ 18 ถาตําแหนงเดียวกันมีหลายคนใหคนท่ีมีอาวุโสสูงท่ีสุดปฏิบัติหนาท่ีแทน 

  (๒)  รองหัวหนาสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีหัวหนาสาขาพรรค

มอบหมาย 

  (๓)  เลขานุการสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 



     ๑๒ 
 
        (ก)  ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท้ังปวง  ของสาขาพรรคตามท่ีคณะกรรมการสาขา

พรรคไดมอบหมาย  และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการท่ีหัวหนาสาขาพรรคได

มอบหมายใหปฏิบัติ 

        (ข)  เสนอรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและท่ีประชุมใหญสาขาพรรค 

       (ค)  เปนเลขานุการของท่ีประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและท่ีประชุมใหญสาขาพรรค  

       (ง)  บริหารจัดการสาขาพรรค  กํากับดูแลตรวจสอบติดตามการบริหารงานของสาขา

พรรคใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามระเบียบ ขอบังคับพรรค และกฎหมาย 

       (จ)  มอบอํานาจใหรองเลขานุการสาขาพรรค 

 (๔)  รองเลขานุการสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ีเลขานุการสาขาพรรค

มอบหมาย 

  (๕)  เหรัญญิกสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม  รายรับ-รายจาย  บัญชี

ทรัพยสิน  หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตลอดจนผลการปฏิบัติใหท่ีประชุมใหญสาขาพรรคทราบ 

    (๖)  นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค  

พรอมจัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคใหถูกตองและสมาชิกสาขาพรรคสามารถตรวจสอบไดท่ัวไป 

    (๗)  โฆษกสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

        (ก)  แถลงมติท่ีประชุมและกิจการตางๆ  ของสาขาพรรค 

        (ข)  ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามท่ีคณะกรรมการสาขาพรรคไดมอบหมาย 

  (๘)  กรรมการอ่ืนของสาขาพรรค  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ีหัวหนาสาขาพรรคหรือ

คณะกรรมการสาขาพรรคไดมอบหมาย 

 ขอ  ๒๓  กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง  เม่ือ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 

  (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

  (๔)  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  เม่ือตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค

แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งท่ีเหมาะสมเขาทําหนาท่ีแทน  จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ี

วางซ่ึงตองกระทําภายในเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน  หาก

ตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองหัวหนาสาขาพรรค ตามลําดับอาวุโสหรือ

ตามท่ีกรรมการสาขาพรรคตกลงกันทําหนาท่ีแทน  ถาไมมีรองหัวหนาสาขาพรรค  ใหกรรมการสาขาพรรคท่ี

เหลืออยูเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีแทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง

หัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงท่ีวางภายในเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนาย

ทะเบียน   

 สําหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวางใหดํารงตําแหนงตามวาระเทาท่ีเหลืออยู 

 ขอ  ๒๔  คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะ  เม่ือ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 



     ๑๓ 
 

(๒) หัวหนาสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ (๑) 

  (๓)  กรรมการสาขาพรรควางลงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคท้ังหมด  

 เม่ือคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะยกเวนตามขอ (๒) ใหหัวหนาสาขาพรรคมี

อํานาจในการเรียกประชุมใหญ  เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน  นับ

แตวันท่ีไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน 

 ในกรณีท่ีมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงท้ังคณะ  ใหคณะกรรมการสาขาพรรคท่ี

พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม 

 ในกรณีท่ีไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู  หรือมีแตไมสามารถดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการ

สาขาพรรคชุดใหม  คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง  หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวน

หนึ่งดําเนินการก็ได 

 ขอ  ๒๕  ใหหัวหนาสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขา

รวมประชุมใหญพรรค  หากหัวหนาสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายใหรองหัวหนา

สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง  มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได 

ขอ  ๒๖  เม่ือดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.๒๕๖๐  แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ 

ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบ  ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงสาขาพรรคจากนายทะเบียน 

 

สวนท่ี ๓ 

การจัดตั้งสาขาพรรคและการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค 

 

 ขอ  ๒๗  ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมือง  

พรรคตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สาขาพรรคแตละสาขา  ตองมีสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสาขา

พรรคนั้นตั้งแตหารอยคนข้ึนไป  

  (๒) เม่ือจัดตั้งสาขาพรรคข้ึนในภาคนั้นแลว  ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขา

พรรคตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีจัดตั้งสาขาพรรคนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนาย

ทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

  (๓) ใหผูท่ีไดรับการเลือกเปนหัวหนาสาขาพรรคจัดสงรายการแสดงท่ีตั้งสาขาพรรค  รายชื่อ 

อาชีพ ท่ีอยู เลขประจําตัวประชาชน พรอมลายมือชื่อกรรมการสาขาพรรค และหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี

เปนท่ีทําการสาขาพรรค กรรมการสาขาพรรคตามจํานวนท่ีกําหนดในขอ ๑๘ 

 

 

 



     ๑๔ 
 
 

   

สวนท่ี ๔ 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 

 ขอ  ๒๘  หลักเกณฑ ใหมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดซ่ึงเลือกต้ังจากสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนา

ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้นๆเขตละ หนึ่งคน 

ขอ  ๒๙  เขตเลือกตั้งในจังหวัดท่ีมิไดเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือสาขาพรรค  ถาพรรคมีสมาชิกซ่ึงมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกต้ังจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคน ใหพรรคแตงตั้งสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดซ่ึง

มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในแตละเขตเลือกตั้ง  เพ่ือดําเนิน

กิจกรรมทางการเมืองของพรรคในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้น 

 ขอ  ๓๐  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

เชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรค 

 ขอ  ๓๑  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดอยูในตําแหนงวาระละสี่ป และเม่ือพนตําแหนงตาม

วาระแลวมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดอีก 

 ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ียังไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การไดมาซ่ึงตัวแทนพรรคการเมือง

ประจําจังหวัด ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑) ใหพรรคมอบหมายแตละสาขาพรรคไปดําเนินการเชิญสมาชิกในแตละจังหวัดในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนมาประชุมเพ่ือเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยให

หัวหนาสาขาหรือผูแทนเปนประธานในท่ีประชุม 

  (๒)  ในกรณีมีผูเสนอชื่อบุคคลท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเกิน

หนึ่งคน จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน  ผูเสนอชื่อผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคและ

ตองอยูในท่ีประชุมนั้นดวย 

  (๓)  การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมาประชุมโดยเปดเผยหรือโดยการลงคะแนน

ลับก็ได ในกรณีท่ีมีผูเขาเสนอชื่อเกินหนึ่งคนและมีคะแนนเสียงเทากัน  เพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรมใหใชวิธีการ

จับสลากถือวาเปนการชี้ขาด 

 ขอ  ๓๓  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ใหมีหนาท่ีชวยหัวหนาสาขาพรรคดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย ตามขอ ๒๑ (๙) จัด

ประชุมเพ่ือคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีสงมาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีสมาชิกมารวมประชุมไมนอยกวา 

หาสิบคน 

 ขอ  ๓๔  การปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวใน

ขอบังคับก็ใหเปนไปตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๖๐   

  

 



     ๑๕ 
 
 

 

หมวด ๓ 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ขอ  ๓๕  สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตไดชําระคาบํารุงพรรคตามจํานวนท่ีกําหนดแลว  

ขอ  ๓๖  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมลักษณะตองหามดังตอไปนี้มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค 

  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  ในวันเลือกตั้งหรือในวันท่ีสมัครเขาเปนสมาชิก 

  (๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ , ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

  (๔)  ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน

ตามมาตรา ๑๑ หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืนตาม มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ขอ  ๓๗  ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน  พรรคตองดําเนินการใหมีจํานวน

สมาชิกไมนอยกวาหาพันคน  และตองเพ่ิมสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนภายในสี่ป  นับแตวันท่ี

นายทะเบียนรับจดทะเบียน  และจัดใหมีสาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการคํานวณ

อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา  โดยสาขาพรรคแตละสาขาตองมีสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

สาขาภาคนั้นตั้งแตหารอยคนข้ึนไป 

 ขอ  ๓๘  การสมัครเปนสมาชิก  ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองตอนายทะเบียน

พรรค ณ ท่ีทําการพรรค หัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  พรอมเอกสารสําเนา

บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานท่ีอยูปจจุบันพรอมขีดครอมวา  สมัครสมาชิกพรรคและใหคํารับรองวา

ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน  มีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๖  ทางไปรษณียหรือ

ทางการสื่อสารอีเลคโทรนิค พรอมท้ังชําระคาบํารุงพรรคจํานวน ๑๐๐ บาท กรณีรายป จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 

กรณีตลอดชีพ โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน 

ในกรณียื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง  ตอหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให

รวบรวมการลงทะเบียนเปนสมาชิกพรรคไวท่ีสาขาพรรค แลวใหสาขาพรรครวบรวมสงใหนายทะเบียนสมาชิก

พรรคดําเนินการตามขอ ๓๙ ตอไป  

 ขอ  ๓๙  เม่ือนายทะเบียนสมาชิกพรรค  ไดรับใบสมัครแลวใหลงทะเบียนผูสมัครทานนั้นเปนสมาชิก

พรรคทําการออกใบเสร็จรับเงิน  และออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคสงใหสมาชิกทุกราย  แลวใหนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ 

 ขอ  ๔๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเม่ือ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 



     ๑๖ 
 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๖ 

  (๔)  พรรคมีมติใหออก  เพราะกระทําผิดวินัยหรือจริยธรรมอยางรายแรงหรือมีเหตุรายแรง

อยางอ่ืนท่ีขัดตอกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ รวมตลอดท้ังคําสั่งหรือประกาศตางๆของพรรค 

  (๕)  ไมชําระคาบํารุงพรรคเปนเวลาสองปติดตอกัน 

  (๖)  พรรคสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๙๐  (๑) (๒) (๓)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  (๗)  เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูกอนแลว   

 การลาออกจากสมาชิกพรรคตาม (๒)  ใหถือวาสมบูรณและใหมีผลทันทีเม่ือสมาชิกผูนั้นไดยื่นใบลา

ออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หัวหนาพรรคหรือนายทะเบียน 

 การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตาม (๔)  ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย  

มติของพรรคตองเปนมติของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัด

พรรค  และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคท้ังหมด  การลงมติใหลงคะแนนลับแตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาล

รัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีพรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๘๔ 

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักทรไทย พ.ศ.๒๕๖๐  แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะไม

ขัดตามมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญดังกลาว  สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายใน

สามสิบวัน  นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได 

 ขอ  ๔๑  ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งคนใด  หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งรอยคน  เห็นวามติของพรรคท่ีตนเปนสมาชิกอยูขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ใหสมาชิกผูนั้นหรือตามบัญชีรายชื่อแลวแตกรณีมีสิทธิ

อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณท่ีพรรคตั้งข้ึนเพ่ือทําการพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันเพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรมกับสมาชิกผูนั้น 

 ถาคณะกรรมการอุทธรณมีความเห็นอยางไร  ใหเสนอความเห็นพรอมเหตุผลตอคณะกรรมการบริหาร

พรรคเพ่ือพิจารณามีมติตามความเห็นตอไป  และเม่ือมีมติอยางไรใหถือเปนท่ีสุด 

      

 หมวด  ๔ 

    สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

สิทธิหนาท่ี  ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค  ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก 

สวนท่ี  ๑ 

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก  

 

ขอ  ๔๒  สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  แสดงความคิดเห็น  หรือเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอชาติ  ประชาชน  สาธารณะ

ชนและตอพรรค 



     ๑๗ 
 

(๒)  ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ

เลือกตั้งทุกระดับท่ีประชาชนเปนผูมาใชสิทธิเลือกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๓)  ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน  คณะทํางาน  หรือคณะกรรมการสาขา

พรรค  กรรมการ  หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการตางๆ  หรือกรรมการบริหารพรรค  ตลอดจนท่ีปรึกษา

พรรค เปนตน 

  (๔)  มีสิทธิอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดพิจารณาเปนแตละกรณีไปตามท่ี

เห็นสมควร 

(๕)  เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป  และมีสิทธิลงคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นในท่ี

ประชุมใหญ 

ขอ  ๔๓  สมาชิกพรรค  มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  สนับสนุนสมาชิกพรรคผูท่ีพรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับและให

ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ  เพ่ือการเจริญกาวหนาของพรรค 

 (๒)  สนับสนุนการรวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอยางเต็มความสามารถ 

 (๓)  ใหการสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอีกท้ังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ

พรรคโดยเครงครัด    

 (๔)  ไมกระทําการใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค  สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร

พรรค  หรือสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หรือผูท่ีพรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุก

ระดับ 

 (๕)  สงเสริมสนับสนุนและชักจูงใหผูอ่ืนเลือกผูสมัครของพรรคและชักจูงใหผูท่ีมีอุดมการณ

เดียวกันท่ีสนใจมาเขารวมงานทางการเมืองกับพรรค 

 

สวนท่ี  ๒ 

ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรค 

 

ขอ  ๔๔  ความรับผิดชอบของสมาชิกตอพรรคตองยอมรับและตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

ตลอดจนนโยบายของพรรคอยางเครงครัด  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค  ใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตใต

สํานึกในอุดมคติในฐานะเจาของพรรครวมกัน 

 (๒)  เปนผูท่ีพรอมจะเสียสละ  พากเพียรในการทํางานเพ่ือพรรคตามประกาศอุดมการณของ

พรรคใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

 (๓)  เปนผูท่ีไฝหาความรู  มีอุดมการณอยางแรงกลา  ยึดม่ันศึกษาแนวทางใหเกิดความเขาใจ

ถองแทเพ่ือการขยายอุดมการณแนวทางสูสาธารณะชนตอไป 

 (๔)  ชวยขยายความศรัทธาตอพรรคใหแพรหลายในหมูประชาชน  รวมผลักดันเพ่ือใหพรรค

หรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง 



     ๑๘ 
 

 (๕)  รวมระดมทุน  รวมรณรงคทางการเมืองใหประชาชนมีความม่ันใจ  มีความรูสึกท่ีดีตอ

พรรคอยางกวางขวางเพ่ือรวมสนับสนุนพรรค 

 

สวนท่ี  ๓ 

ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก 

 

ขอ  ๔๕  ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก มีดังตอไปนี้ 

 (๑)  เพ่ือประโยชนสวนรวมของมวลสมาชิก พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางตอเนื่อง  

เพ่ือใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาททางการเมือง  เปนสถาบันทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตาม

นโยบายเพ่ือการบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ 

 (๒)  จัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกเพ่ือการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว และจัด

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกท่ัวประเทศ 

 (๓)  การจัดสวัสดิการดวยการใหความคุมครองจากอิทธิพล  อํานาจมืด  และสงเสริมอาชีพ

ใหกับมวลสมาชิก 

 (๔)  ใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกคนอยางเทาเทียมกัน  โดยใหถือวาสมาชิกพรรค

เปนบุคคลสําคัญของพรรค 

 (๕) สนับสนุนใหสมาชิกมีความรูความสามารถในการชักจูงใหผูอ่ืนเลือกผูสมัครของพรรคและ

ใหมีความสนใจเขารวมงานทางการเมืองกับพรรค 

 

หมวด ๕ 

มาตรฐาน ทางจริยธรรมของสมาชิก  กรรมการบริหารพรรค  กรรมการสาขาพรรค   

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค 

 

 ขอ   ๔๖  มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก  มีดังตอไปนี้  

  (๑) ตองมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และเปนแบบอยางท่ีดีในการ

รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 (๒)  ตองยึดม่ันตออุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติประชาชน และชุมชนอยางเต็ม

ความสามารถดวยความรับผิดชอบ และยึดถือประโยชนของประเทศชาติประชาชน และชุมชนเหนือกวา

ประโยชนสวนตน 

  (๓) ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมท้ังโดยสวนตัวและโดยความ

รับผิดชอบตอสาธารณะชน 

                   (๔) ตองใหเกียรติเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกดวยกัน พึงกลาวดวย

ถอยคําสุภาพ ไมพูดสอเสียด เสียดสี หรือใสความผูอ่ืนและตองประพฤติปฏิบัติตามหลักการอุดมการณของ

พรรค  



     ๑๙ 
 
  (๕) ตองไมกระทําการใดๆอันกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและเกียรติภูมิของพรรค 

ท่ีจะกอใหเกิดการเสื่อมเสียไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม 

  (๖) ตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับพรรคและมติท่ีประชุมพรรคโดยเครงครัด 

  (๗) ตองไมเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม

กระทําการใดๆในการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพราะไดปฏิบัติหนาท่ี และจะดูแลใหบุคคลในครอบครัวยึดถือปฏิบัติ

เชนเดียวกัน 

  (๘) ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  และชุมชนอยางถูกตองและทันการ  โดยไมบิดเบือน

ขอเท็จจริงเพ่ือใหผูอ่ืน  ประชาชนและชุมชนเขาใจผิดตอพรรคหรือเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอ่ืน 

 ขอ  ๔๗  มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค  ตัวแทนพรรค

การเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค มีดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองไมอยูในขอผูกมัด  อาณัติมอบหมายดวยประการใดๆ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย

สุจริตเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  เพ่ือใหเกิดสันติสุขโดย

ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน  

  (๒) ตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดๆ ในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

  (๓) ตองไมรับหรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานของหนวยงานรัฐของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจหรือเขาไปเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาด  ตัดตอนในลักษณะดังกลาวโดยทางตรง

หรือทางออม 

  (๔) ตองไมรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด  ไมกระทําการใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือของสื่อมวลชนโดยมิชอบ  

  (๕) ตองประพฤติตนและดํารงชีพอยางมีคุณธรรมและอยูในกรอบของกฎหมาย  

  (๖) ตองศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานโยบายพรรคและขอบังคับพรรคอยางถองแทใน

การเผยแพรขอมูล 

  (๗) ตองมีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง  มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือสรางความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ 

  (๘) ตองยึดม่ันตออุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติประชาชนและชุมชนอยางเต็ม

ความสามารถดวยความรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ  ประชาชน และชุมชนเหนือกวา

ประโยชนอ่ืนใด  

  (๙) ตองทําในสิ่งท่ีถูกตอง  มีจิตสํานึกสาธารณะ  ซ่ือสัตยสุจริต  ยึดม่ันการปฏิบัติหนาท่ีโดย

สันติวิธี  มีความชอบธรรมปราศจากอคติหรือถูกครอบงําจากอิทธิพลใดๆ  มีความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได  

  (๑๐) ตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นดวยถอยคําสุภาพไมพูดสอเสียด

ใสรายหรือใสความผูอ่ืน  ปฏิบัติตามหลักการในการประชุม  อภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ  มีประเด็นไมวกวน

ซํ้าซากอันอาจทําใหเกิดความสูญเสียตอภาพลักษณและพฤติกรรมของตนเองและพรรค 



     ๒๐ 
 
  (๑๑) ตองไมเรียก รับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม

กระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพราะไดปฏิบัติหนาท่ี และจะดูแลใหบุคคลในครอบครัวปฏิบัติ

เชนเดียวกัน 

  (๑๒) ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและชุมชนอยางถูกตองและทันการโดยไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง เพ่ือใหผูอ่ืนประชาชนและชุมชนเขาใจผิดตอพรรค หรือเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอ่ืนใด 

  (๑๓) ตองไมนําความลับของพรรคท่ีไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืนๆ หากไดรับทราบขอมูล

ท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรคตองรีบแจงใหทางพรรคไดรับทราบโดยเร็วเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

 ขอ  ๔๘  มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีบัญญัติไวเพ่ือใหสมาชิกของพรรคไดยึดถือและปฏิบัติเพ่ือความ

จงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เคารพประชาธิปไตย มีอุดมการณในการทํางานเพ่ือชาติและ

ประชาชน ปฏิบัติตามเจตนารมณทางการเมือง ขอบังคับ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ขอ  ๔๙  หามมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคกระทําการหรือสงเสริมสนับสนุนใหผูใดกระทํา

การอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทําการอันเปน

การบอนทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

 

 

หมวด ๖ 

การบริหารจัดการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

 

 ขอ  ๕๐  หัวหนาสาขาพรรค  มีหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารจัดการสาขาพรรค ดังนี้ 

  (๑) กําหนดแผนงานกิจกรรมในการดําเนินงานทางการเมืองไปสูกลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  (๒)  เสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและเปดกวางใหประชาชนในเขต

พ้ืนท่ี   ท่ีรับผิดชอบมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมพรรค  เชื่อมโยงเชิงอุดมการณท่ีมากข้ึนเพ่ือสะทอนปญหา

ของประชาชน ชุมชนและหาทางแกไขรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ  

  (๓) มอบหมาย ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบเรงรัดใหแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  โดย

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีพรรคไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม 

  (๔) บริหารงานและอํานวยการตางๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของสาขาพรรคท่ีเก่ียวของ 

มีความเชื่อมโยงกับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพ 

  (๕) สามารถดําเนินการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานแกบุคลากรใน

สาขาพรรคและศูนยประสานงาน  

  (๖) สามารถปลุกกระแส  สรางเครือขาย  สรางอุดมการณใหประชาชนเขาใจนโยบายพรรค  

พรอมท่ีจะเผยแพรใหความรูและมีบุคลากรทางการเมืองท่ีมีคุณภาพ  ลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชนเพ่ือสํารวจสภาพ

ปญหาตางๆ พรอมท่ีจะแกไขปญหารวมกับประชาชน  ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  (๗) สามารถประสานงาน  ติดตอและเจรจากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของในเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี 



     ๒๑ 
 
 ขอ  ๕๑  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ทําหนาท่ีชวยหัวหนาสาขาพรรคบริหารและ

อํานวยการในเขตพ้ืนท่ีตามขอ ๕๐ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) ใหเกิดผลสําเร็จตอสาขาพรรคและมวลสมาชิกใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนด  

  (๑) สามารถประสานงาน  ติดตอและเจรจากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของในเขต

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี 

  (๒) รวมกับสาขาพรรค  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสาขา

พรรคหรือกรรมการบริหารพรรค 

 

หมวด  ๗  

การประชุมใหญพรรคและการดําเนินกิจกรรมของพรรค 

สวนท่ี ๑ 

การประชุมใหญพรรค 

 

 ขอ  ๕๒  คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรคอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

 ขอ  ๕๓  การประชุมใหญวิสามัญอาจมีข้ึนได ดังนี้  

     (๑) เม่ือมีสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค 

     (๒) กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

จํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และตัวแทน

พรรคการเมืองประจําจังหวัด  เขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค 

     (๓) สมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู  หรือไมนอยกวา

สองรอยหาสิบคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน  มีสิทธิเขาชื่อกันรองขอตอหัวหนาพรรค 

     (๔) หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาจเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคได 

 ขอ  ๕๔  องคประชุมของท่ีประชุมใหญพรรค ประกอบดวย 

  (๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคท้ังหมด 

  (๒) ผูแทนของสาขาพรรค ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคท้ังหมด ซ่ึงมาจากภาค

ตางกัน   

          (๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัด 

  (๔) สมาชิกพรรคท่ีไดรับรูรับทราบจากการสื่อสารของพรรค สาขาพรรค ตัวแทนพรรค

การเมืองประจําจังหวัดหรือคําบอกกลาวจากสมาชิกอ่ืนๆ 

         (๕) ผูเขารวมประชุมตาม (๑)(๒)(๓) และ (๔) ตองมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน 

         (๖) การลงมติในท่ีประชุมใหญ  ใหดําเนินการดังนี้ 



     ๒๒ 
 
      (ก) ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมารวมประชุม ในกรณีท่ีมีเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

      (ข ) มติ ใน ท่ีประชุม ให กระทําโดยเป ด เผยเวนแตการลงมติ เลื อกตั วบุ คคลตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๘ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนน

ลับ  

 ขอ  ๕๕  ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในท่ีประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนา

พรรคท่ีมาประชุมทําหนาท่ีแทน ถามีรองหัวหนาพรรคหลายคนใหทําหนาท่ีตามลําดับอาวุโส ถารองหัวหนา

พรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคน

หนึ่งเปนประธาน เลขาธิการพรรคทําหนาท่ีเปนเลขานุการในท่ีประชุม ถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาท่ีแทน 

 ขอ  ๕๖  การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยท่ีประชุมใหญของพรรค 

  (๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค หรือนโยบายของ

พรรค 

  (๒) การแกไขเปลีย่นแปลงขอบังคับพรรค 

  (๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค 

เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรค 

  (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค 

  (๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคท่ีไดดําเนินการไปใน

รอบปท่ีผานมา  

  (๖) กิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาสาขาพรรค 

  (๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีของพรรคประจําปพรอมกําหนดคาจาง 

  (๘) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.๒๕๖๐ นี้หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอบังคับพรรคหรือกิจการอ่ืนท่ีเสนอโดยหัวหนาพรรค 

  กิจกรรมตาม (๑) (๒) และ (๓) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของพรรคแลว ให

พรรคมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบเพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของพรรคเพ่ือใหนายทะเบียนประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวในราช

กิจจานุเบกษา 

 ขอ  ๕๗  การเรียกประชุมใหญทุกครั้ง  ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกสาขาพรรค

และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  โดยใหระบุวัน เวลา สถานท่ีและ

ระเบียบวาระการประชุมดวย  เพ่ือผูเก่ียวของจะไดบอกกลาวใหสมาชิกทราบพรอมติดประกาศใหทราบท่ัวกัน 

  

 

 

 

 



     ๒๓ 
 

สวนท่ี ๒ 

การดําเนินกิจกรรมของพรรค 

 

 ขอ  ๕๘  การดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางนอยในแตละป  พรรคการเมืองตองมีกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง ดังตอไปนี้ 

  (๑) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิเสรีภาพอยางมีเหตุผลและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และความรูเก่ียวกับหนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

  (๒) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตางๆท่ี

เกิดข้ึนในสังคมอยางมีเหตุผล โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจและ

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน 

  (๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดถึงการ

ใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล 

  (๔) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รูจักยอมรับในความเห็นทาง

การเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตาง และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีเพ่ือประโยชนสุขของ

ประเทศชาติและประชาชน 

  (๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนตามท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ ใหหัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค จัดทําแผนหรือ

โครงการท่ีจะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแตละปสงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกป 

เพ่ือนายทะเบียนจะไดนําไปเผยแพรใหประชาชนทราบตอไป 

 

สวนท่ี ๓ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และการลงมติ 

 

 ขอ  ๕๙  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งหรือตามท่ีหัวหนา

พรรคเห็นสมควร  และหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานท่ีประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได

ตามความจําเปนหรือตามคําขอของกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะ

กรรมการบริหารพรรคท้ังหมด  ลงชื่อรวมกันรองขอตอหัวหนาพรรคใหเปดประชุมเปนพิเศษและจะตองมีวาระ

หรือประเด็นท่ีจะประชุมเพ่ือขอมติอยางชัดเจน 

 ขอ  ๖๐  การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในประชุม  ถาหัวหนา

พรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนาพรรคท่ีมาประชุมทําหนาท่ีแทน ถามีรองหัวหนาพรรคหลายคนใหทําหนาท่ี

ตามลําดับอาวุโส ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะกรรมการบริหารพรรค

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน เลขาธิการพรรคทําหนาท่ีเปนเลขานุการในท่ีประชุม ถา



     ๒๔ 
 
เลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคน

หนึ่งแลวแตกรณีทําหนาท่ีแทน 

 ขอ  ๖๑  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก หากมีเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงชี้ขาด 

 

สวนท่ี 4 

การประชุมใหญสาขาพรรคและการลงมติ 

 

 ขอ  ๖๒  คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรค อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

กอนการประชุมใหญของพรรค และในกรณีท่ีจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้ง

ท่ัวไปหรือเปนการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวางในเขตเลือกตั้งในจังหวัดของสาขาภาคนั้น คณะกรรมการสาขา

พรรค ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพ่ือใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการ

พิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ท้ังแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบ

บัญชีรายชื่อท่ีอยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น 

 ขอ  ๖๓  องคประชุมของท่ีประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย 

  (๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของกรรมการสาขาพรรคท้ังหมด 

  (๒) สมาชิกของสาขาพรรค ท่ีมาประชุมใหญ 

  (๓) ผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) รวมกันตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

 การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมารวมประชุม กรณีท่ีมีเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ขอ  ๖๔  ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในท่ีประชุมใหญ ถาหัวหนาสาขาพรรคไมมาประชุมใหรอง

หัวหนาสาขาพรรคทําหนาท่ีแทน ถารองหัวหนาสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหคณะกรรมการสาขา

พรรคท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุม และใหเลขาธิการสาขาพรรคทําหนาท่ีเปน

เลขานุการ ถาเลขานุการไมอยูหรือไมสามารถทําหนาท่ีไดใหรองเลขานุการทําหนาท่ีแทนในท่ีประชุม การทํา

หนาท่ีแทนกันดังกลาวอาจใหผูอาวุโสสูงกวาหรือตามท่ีตกลงกันเองก็ได 

 ขอ  ๖๕  การดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ใหกระทําโดยท่ีประชุมใหญของสาขาพรรค 

  (๑) การเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรค รองหัวหนาสาขาพรรค เลขาธิการสาขาพรรค รอง

เลขาธิการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และกรรมการอ่ืนของสาขาพรรค 

  (๒) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของสาขาพรรคในรอบปท่ีผานมา 

  (๓) กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอบังคับพรรค หรือกิจการท่ีเสนอโดยหัวหนาสาขาพรรค  

 การลงมติเลือกบุคคลตาม (๑) ใหใชการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือลงคะแนนลับแลวแตกรณี ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหใชวิธีจับฉลากเพ่ือความบริสุทธิ์ยุติธรรม 



     ๒๕ 
 
 ขอ  ๖๖  การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหกรรมการ

สาขาพรรคและสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานท่ีประชุม และ

ระเบียบวาระการประชุมดวย 

 

หมวด  ๘ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาสมาชิกเพ่ือสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายช่ือ  

และพิจารณาการเสนอช่ือเปนนายกรัฐมนตรีของพรรค 

 

 ขอ ๖๗ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง  เปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  แบบบัญชีรายชื่อ  และพิจารณาการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีของพรรคให

เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.๒๕๖๐  และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนยี่สิบคนประกอบดวย  

  (๑)  กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมเกิน สบิสามคน   

  (๒)  หัวหนาสาขาพรรคไมนอยกวา  สี่สาขาซ่ึงมาจากภาคตางกัน 

  (๓)  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกของกรรมการบริหารพรรค

จํานวนไมเกินเจ็ดคน 

 ขอ  ๖๘  คณะกรรมการสรรหา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  (๑ )  ทํ าการตรวจสอบ คุณ สมบั ติ และลั กษณ ะต องห ามของผู ส มั ครรับ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายชื่อดวยความเรียบรอยรัดกุมและถูกตองตาม

กฎหมาย 

  (๒)  ทําการพิจารณาตรวจสอบใหไดผู ซ่ึงมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณทาง

การเมืองหรือเคยดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือมีฐานเสียงสมาชิกในพ้ืนท่ีเปนท่ีรูจักคุนเคยและมีความซ่ือสัตย

สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกําหนดในหมวด ๕ 

  (๓)  หามมิใหคณะกรรมการสรรหายินยอมใหบุคคลท่ีมิไดเปนสมาชิกของพรรคเขาแสดง

ความคิดเห็นในท่ีประชุม  หรือออกเสียงลงคะแนนในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังแบบแบงเขต

เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค 

 ขอ  ๖๙  การสรรหาผูสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  ใหดําเนินการตาม

วิธีการดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการสมัครเปนผูสมัครรับ

เลือกตั้งและประกาศใหสมาชิกทราบเปนการท่ัวไป 

  (๒)  เม่ือพนกําหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผูสมัครในแตละเขตเลือกตั้งใหถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด  แลวสงรายชื่อผูสมัครใหสาขาพรรคหรือ

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 



     ๒๖ 
 
  (๓)  เม่ือสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับรายชื่อผูสมัครจาก

คณะกรรมการสรรหาแลว  ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจัดการประชุม

สมาชิกเพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาสงมา 

  (๔)  การประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือการประชุม

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยในการลงคะแนนให

สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน  และเม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว  ใหนับคะแนนและประกาศผล

การนับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น  แลวรายงานรายชื่อ

ผูสมัครซ่ึงไดรับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกใหคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว  ในกรณีท่ีมีผูมีคะแนนเทากัน

มากกวาจํานวนดังกลาว  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

  (๕)  ใหคณะกรรมการสรรหาสงรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับคะแนนของแตละเขตเลือกตั้งให

คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยพิจารณาจากผูมีคะแนนสูงสุดของแตละเขตเลือกตั้ง  

หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบ  ใหแสดงเหตุผลและใหพิจารณาผูสมัครซ่ึงไดคะแนนในลําดับถัดไป

เปนผูสมัครรับเลือกต้ัง  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบกับรายชื่อท่ีสาขาพรรคหรือตัวแทน

พรรคการเมืองประจําจังหวัดสงมาท้ังหมดใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาประชุม

รวมกัน  หากท่ีประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครผูใด  ใหเสนอรายชื่อผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง  

แตถาท่ีประชุมรวมกันมีมติไมเห็นชอบกับรายชื่อผูสมัครท่ีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด

สงมาท้ังหมด  ใหคณะกรรมการสรรหาแจงเหตุผลใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ  และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกวาจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งนั้น 

 ขอ  ๗๐  การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตาม

วิธีการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการเสนอรายชื่อบุคคลเปน

ผูสมัครรับเลือกตั้ง  และมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค  หัวหนาสาขาพรรค  ตัวแทนพรรค

การเมืองประจําจังหวัด  และประกาศใหสมาชิกทราบเปนการท่ัวไป 

(๒)  เม่ือพนกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรค  หัวหนาสาขาพรรคและ

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตองครบถวน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดและจัดทําบัญชีรายชื่อไมเกินหนึ่งรอยหาสิบรายชื่อ  โดยคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจาก

ภูมิภาคตางๆ  และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง  แลวสงบัญชีรายชื่อดังกลาวไปยังสาขาพรรคหรือ

ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

  (๓)  เม่ือไดรับบัญชีรายชื่อตาม (๒) แลว ใหหัวหนาสาขาพรรค  หรือตัวแทนพรรคการเมือง

ประจําจังหวัด  จัดการประชุมเพ่ือใหสมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยใหสมาชิก

ลงคะแนนเลือกไดคนละไมเกินสิบหารายชื่อ  โดยการประชุมสาขาพรรคตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน  เม่ือ

ลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแลว  ใหหัวหนาสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดประกาศผลการ



     ๒๗ 
 
นับคะแนนของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น  แลวรายงานไปยังคณะกรรมการสรร

หาโดยเร็ว 

  (๔)  ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง  โดยเรียงลําดับตามผลรวม

ของคะแนนท่ีไดรับจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม (๓) ในกรณีท่ีหัวหนาพรรค

ประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหหัวหนาพรรคอยูในบัญชีรายชื่อ

ผูสมัครรับเลือกตั้งลําดับท่ีหนึ่งและเรียงลําดับรายชื่อตามผลคะแนนดังกลาวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน  ใน

กรณีท่ีคะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเทากันใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

  (๕)  ใหคณะกรรมการสรรหาสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ใหคณะกรรมการ

บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ  หากคณะกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๑) (๒) 

(๓) และ (๔)  จนกวาจะไดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง  หากไมเห็นชอบบางรายใหดําเนินการเฉพาะรายท่ีไม

เห็นชอบ 

  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกผูใดมีภูมิลําเนาอยูใน

เขตเลือกตั้งท่ียังมิไดมีการจัดตั้งสาขาพรรค  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ใหถือวาสมาชิกผูนั้น

เปนสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรค  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดท่ีมีเขต

เลือกตั้งใกลเคียงนั้น โดยสมาชิกคนใดจะอยูในเขตเลือกตั้งใดใหหัวหนาสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

รวมกันดําเนินการแลวแจงใหสมาชิกผูนั้นทราบ 

 ขอ  ๗๑  ใหหัวหนาพรรคออกหนังสือรับรองการสงผูไดรับการสรรหาตามมาตรา  ๕๐  หรือสงบัญชี

รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๕๑  

เม่ือหัวหนาพรรคออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งหรือสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อแลว  แมภายหลังจะปรากฏวามิไดมีการดําเนินการตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  แลวแตกรณี  

หรือดําเนินการไมครบถวน  ไมทําใหการสมัครรับเลือกตั้งนั้นเสียไป  แตถาคณะกรรมการทราบถึงการไม

ดําเนินการดังกลาว  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะตองกลาวโทษหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคนั้นตอพนักงานสอบสวน  ซ่ึงมีเขตอํานาจเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 ขอ  ๗๒  ในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  หามมิให

ผูใดหรือพรรคกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือจูงใจใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน  หรือใหงดเวน

การลงคะแนนใหแกผูใดไมวาดวยวิธีการใดๆก็ตามท่ีขัดตอการสรรหาตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑ 

 ขอ ๗๓ ใหพรรคคัดเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควรท่ีจะเสนอชื่อใหไดรับการพิจารณาการแตงต้ังเปน

นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘๘ เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสามรายชื่อตอคณะกรรมการเลือกตั้งกอนปดการรับ

สมัครรับเลือกตั้ง 

 ขอ  ๗๔  การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลท่ีเสนอรายชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีให

ดําเนินการในท่ีประชุมใหญของพรรค  และตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน  โดยผูถูกเสนอชื่อเขารับการ

แตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีไดไมเกินสามรายชื่อ  ตองเปนสมาชิกพรรคและอยูในท่ีประชุมใหญนั้นดวยจึงจะมี

สิทธิ 



     ๒๘ 
 
 ขอ  ๗๕  การลงมติ  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกท่ีมาประชุมใหญในวันนั้น  โดยเปดเผยและสมาชิก

มีสิทธิลงคะแนนเลือกไดหนึ่งคน  เม่ือดําเนินการนับคะแนนแลว  ใหรายงานรายชื่อผูท่ีไดรับความเห็นชอบซ่ึง

ไดรับคะแนนสูงสุดสามลําดับ (ถามี) เพ่ือแจงรายชื่อตอคณะกรรมการกอนปดการรับสมัครเลือกตั้ง 

 ขอ  ๗๖  สําหรับคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเขารับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี

ไดตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖๐  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘ ,  ๑๘๖  และมาตรา  ๑๘๗  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐  

  

หมวด  ๙ 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค 

 

 ขอ  ๗๗  ใหพรรคแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค 

ประกอบดวย 

  (๑) กรรมการบรหิารพรรคจํานวน หา คน 

  (๒) หัวหนาสาขาพรรคจํานวน สี่ คนจากตางภาคกัน 

  (๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวน สี่ คน 

  (๔) สมาชิกพรรค 

  ท้ังนี้ กรรมการตาม (๑) – (๔) มีจํานวนรวมกันท้ังสิ้นไมเกินสิบหาคน 

 ขอ  ๗๘  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค กําหนดคุณสมบัติและ

คุณลักษณะใหสอดคลองกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือสํานักกิจการสภา 

หรือสภาผูแทนราษฎรหรือตามกฎหมายกําหนดเพ่ือประโยชนในการทํางานทางการเมืองของพรรคในรัฐสภา 

 ขอ  ๗๙  หามมิใหคณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณาใหบุคคลท่ีมิไดเปนสมาชิกของพรรคเขารับการ

ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 ขอ  ๘๐  หลักเกณฑและวิธีคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรคดังกลาว หามมิให

นําไปใชกับผูท่ีดํารงตําแหนงผูแทนราษฎรแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค 

 ขอ  ๘๑  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการคัดเลือกตอง

พิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณทางการทํางานหรือทางการเมืองหรือผลสําเร็จของงานหรือ

อาชีพในอดีต สามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมบกพรองและมีความเสียสละตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

   หากภายหลังปรากฏวาผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรคไมสามารถ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางสมํ่าเสมอหรืออาจกระทําการใดๆหรือยินยอมใหผูใดกระทําการแทน  อันเปนการ

ฝาฝนหรือขัดตอระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับพรรค หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคประชุม

พิจารณาถอดถอนได 

  

 

 



     ๒๙ 
 

หมวด ๑๐ 

การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนท่ัวไป 

 

 ขอ  ๘๒  เพ่ือเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยท่ัวไป อัน

จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา  

เปนท่ีศรัทธาและเชื่อม่ันของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ให

ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพเพ่ือ

ฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนท่ัวไป 

  (๒) รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือกระตุน

เตือนใหสมาชิกพรรคและประชาชนท่ัวไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง   

  (๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ

สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถ่ินตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองท่ีพึงมี 

  (๔) สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกพรรคในแตละสาขาอาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสมํ่าเสมอ 

  (๕) เผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง 

  (๖) สงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนท่ัวไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ

บรรยายทางการเมืองอยางท่ัวถึง 

  (๗) สงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชสิทธิเสรีภาพอยางมีเหตุผลและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และความรูเก่ียวกับหนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

  (๘) รวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาตางๆท่ี

เกิดข้ึนในสังคมอยางมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจและ

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนประกอบกัน 

  (๙)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระอยางมีเหตุผล 

  (๑๐) สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมือง

โดยสุจริตท่ีแตกตาง  และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี  เพ่ือประโยชนสุขของประเทศชาติ

และประชาชน 

  (๑๑) สําหรับกิจกรรมอ่ืนใดอันจะยังประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมท้ังการพัฒนาพรรคใหเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ตามท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ขอ  ๘๓  เม่ือคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว  ใหหัวหนาพรรคจัดทําแผนหรือโครงการท่ีจะ

ดําเนินกิจกรรมตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๖๐ และเม่ือพรรคดําเนินการแลวสงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกป 



     ๓๐ 
 
 ขอ  ๘๔  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค ใหหัวหนาพรรคมี

หนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือจะไดประกาศให

ประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

 

หมวด ๑๑ 

การลงโทษสมาชิก 

 

 ขอ  ๘๕  การกลาวหาสมาชิกของพรรควาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษตอง

ทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค  โดยมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ 

 ขอ  ๘๖  เม่ือไดรับหนังสือแลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือ

หลายคนทําการตรวจสอบมูลความผิดตามขอกลาวหานั้น  ถาตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรคมี

อํานาจสั่งยกเลิกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมท้ังรายงานผลการ

ตรวจสอบตอหัวหนาพรรคเพ่ือ 

  (๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ 

  (๒) แตงตั้งสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการสอบสวนความผิดนั้น แลวเสนอความเห็น

ตอหัวหนาพรรคพิจารณาตอไปก็ได 

 ขอ  ๘๗  ในการสอบสวนความผิดสมาชิกตามขอกลาวหา  ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอ

กลาวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอกลาวหา 

 ขอ  ๘๘  เม่ือการสอบสวนสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหระงับเรื่อง 

  (๒) ยกขอกลาวหา  

  (๓) ตําหนิดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรแลวแตกรณี 

  (๔) ภาคทัณฑ 

  ในกรณีท่ีหัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค ให

หัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและลงมติ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรคถือเปนท่ีสุด และสมาชิกผูนั้นขาดจากความเปนสมาชิกโดยทันที  นับต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการบริหาร

พรรคมีมต ิ

ขอ  ๘๙  การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้

หรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.

๒๕๖๐ หรือตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีไดบัญญัติไวแทนก็ได 

 

 

 

 



     ๓๑ 
 

หมวด ๑๒ 

รายไดของพรรค 

 

 ขอ  ๙๐  พรรคอาจมีรายได  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา  ๙  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๒) คาบํารุงพรรคจากสมาชิก 

  (๓)  เงินคาธรรมเนียมเรื่องใด จํานวนเทาใดใหคณะกรรมการบรหิารพรรคเปนผูกําหนด  

(๔)  เงินท่ีไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค 

  (๕)  เงินทรัพยสิน  และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค 

  (๖)  เงินทรัพยสิน  และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการรับบริจาค 

  (๗)  เงินอุดหนุนจากกองทุน 

  (๘)  ดอกผลและรายไดท่ีเกิดจากเงิน  ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของพรรค 

 ขอ  ๙๑  สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคเปนรายปหรือตลอดชีพตามขอ ๓๙ 

 ขอ  ๙๒  การรับบริจาคของพรรคใหเปนไปตามกฎหมาย  ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

หมวด ๑๓ 

การเงินและการบัญชีของพรรค 

 

 ขอ  ๙๓  คณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาท่ีบริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอ่ืนใดของพรรค

และสาขาพรรคตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง 

 ขอ  ๙๔  ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ตองจัดทําบัญชีรายชื่อ บัญชี

รับและจายเงินพรอมท่ีอยูของสมาชิกท่ีมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งของสาขาพรรค หรือในเขตจังหวัดท่ี

ตนเปนตัวแทนแลวแตกรณีตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

 ขอ  ๙๕  บัญชขีองพรรคประกอบดวย  

  (๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย  

  (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค   

  (๓) บัญชีแยกประเภท  

  (๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 

 ขอ  ๙๖  การกําหนดนโยบายของพรรคท่ีใชในการประกาศโฆษณาใหคํานึงถึงความเปนไปไดของสาขา

พรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  นโยบายใดท่ีตองใชจายเงินการประกาศโฆษณานโยบายอยาง

นอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 



     ๓๒ 
 
  (๑)  วงเงินท่ีตองใชและท่ีมาของเงินท่ีจะใชในการดําเนินการ 

  (๒)  ความคุมคาและประโยชนในการดําเนินนโยบาย 

  (๓)  ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย 

  ในกรณีท่ีพรรคไมไดจัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะสั่งใหดําเนินการให

ครบถวนและถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได 

 ขอ  ๙๗  การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งตองมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี และตอง

จัดทําภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอ  ๙๘ งบการเงินซ่ึงท่ีประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ

เหรัญญิกพรรค และสงใหนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประชุมใหญของพรรค  พรอมท้ังบัญชีตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ 

  หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัด หรือสมาชิกผูใดไดรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดโดยผูบริจาคประสงคจะบริจาคใหเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ตองแจงใหพรรคทราบภายในระยะเวลาสิบหาวัน และ

ใหพรรคออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเปนหนังสือใหแกผูบริจาค

เปนหลักฐาน ท้ังนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด ๑๔ 

การส้ินสุด  ส้ินสภาพ  เลิกพรรคและสาขาพรรค 

 

 ขอ  ๙๙  การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค 

 ขอ  ๑๐๐  ในกรณีท่ีพรรคตองสิ้นสุด  สิ้นสภาพ  เลิกหรือยุบ  ใหทรัพยสินของพรรคท่ีเหลือภายหลัง

จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของมูลนิธิ “เราจะเปนคนดี” 

 ขอ  ๑๐๑  การสิ้นสุด การสิ้นสภาพของพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมาตรา ๙๐, ๙๑ แหง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐   

 

หมวด ๑๕ 

การแกไขเปล่ียนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบายพรรค   

 

 ขอ  ๑๐๒  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบาย

พรรค ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญพรรค 

 ขอ  ๑๐๓  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมือง ขอบังคับพรรค และนโยบาย

พรรคตองดําเนินการตองเปน 

  (๑)  กิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรคหรือจากสมาชิก

พรรครวมกันไมนอยกวาหนึง่รอยคน 



     ๓๓ 
 
  (๒)  การลงมติของท่ีประชุมใหญใหลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสียงเกินกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรคท่ีมาประชุม  

 

หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 

  

ขอ ๑๐๔  ในการเปดประชุมใหญในครั้งแรกใหใชขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือแกไข

เปลี่ยนแปลงและรับรองขอบังคับฉบับนี ้

ขอ ๑๐๕  ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกท่ีมีข้ึนภายหลังวันท่ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ใชบังคับ  และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีมีมติในท่ีประชุมใหญครั้งแรก 

ขอ ๑๐๖  ภายใตคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกใหมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน 

ขอ 107  กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพ่ือให

เปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 13/2561 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2561 ในวาระแรก
ใหแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวน สี่คน และสมาชิกจํานวน สิบเอ็ดคน ทําหนาท่ีกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการสรรหาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวให
เสนอกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบ ถาเห็นชอบใหหัวหนาพรรคทําหนังสือรับรองเพ่ือแจง
คณะกรรมการทราบ หากกรรมการบริหารพรรคไมเห็นชอบรายใดใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกใหมแทนผู
นั้น 

ถาคณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารพรรคมีความเห็นไมตรงกันใหประชุมรวมกันเพ่ือคัดเลือก
ใหม ผลการประชุมรวมมีมติอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น  

 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี..........เดือน..........พ.ศ........... 

 

 

          (นางสาวธนพร  โสมทองแดง) 

       รักษาการหัวหนาพรรคเสรีรวมไทย 


