- ร่ าง ข้ อบังคับพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

คาประกาศเจตนารมณ์
ข้อบังคับพรรคเพื่ อไทย ฉบับนี้ เป็ นผลมาจากการรั ฐประหาร เมื่ อวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ซึ่ งได้มี การยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ต่ อ มา เมื่ อวัน ที่ ๖
เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามลาดับ
ผลจากกรณี ดงั กล่าว ทาให้พรรคเพื่อไทย มีความจาเป็ นต้องยกเลิกข้อบังคับพรรคเพื่อไทย
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่ งมีผลใช้บงั คับอยู่ในขณะนั้น และตราข้อบังคับฉบับนี้ ข้ ึนใช้บงั คับแทน เพื่ออนุ วตั
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับฉบับนี้ จึงตราขึ้นบนพื้นฐานและบริ บทของการที่จาเป็ นต้องทาให้เป็ นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย แม้กฎหมายดังกล่าวจะมิได้มีที่มาโดยแนวทางประชาธิปไตยก็ตาม
เนื่ องจากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั พรรคการเมืองมีขอ้ จากัดในการดาเนิ นกิจกรรม
ทางการเมื อ ง ประชาชนถู กจากัด สิ ทธิ เสรี ภ าพในการแสดงออก พรรคการเมื องและประชาชน
ขาดโอกาสในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ให้ บ รรลุ ผ ลตามที่ ต้ ัง ใจได้
พรรคเพื่ อ ไทยจึ ง ขอประกาศว่ า พรรคมี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะด าเนิ น การฟื้ นฟู ป ระเทศในทุ ก ด้า น
ให้ประชาชนมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคอย่างแท้จริ ง นาประเทศ
ไปสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตย ปั ญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ
จะต้อ งได้ รั บ การแก้ไ ขอย่ า งเร่ งด่ ว น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้อ งเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล และหลักนิ ติธรรม การบริ หารราชการแผ่นดิ นและการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสมีธรรมาภิบาล ประเทศมีความรักความสามัคคี ซึ่ งการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม
เจตนารมณ์ดงั กล่าว ต้องอาศัยความร่ วมมือของประชาชน ในทุกภาคส่ วน และมวลสมาชิกทุกท่าน
ที่ จะต้องสร้างเจตนารมณ์ ร่วมกัน เพื่ อน าพาประเทศไปสู่ เป้ าหมายดังกล่ าว และร่ วมกันป้ องกัน
และต่อต้านการรัฐประหาร
พรรคเพื่ อไทยจึ งขอให้ส มาชิ กพรรคทุ ก คนได้ร่วมแรงร่ วมใจที่ จะปฏิ บัติห น้าที่ ร่วมกัน
เพื่ อ ให้เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ตามเจตนารมณ์ ข องพรรคอัน จะน ามาซึ่ งประโยชน์ แ ละความผาสุ กของ
ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

๒
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุ มใหญ่ ได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็ น
ต้นไป
ในกรณี ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรื อ
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นที่แตกต่างจากข้อบังคับนี้ อันทาให้ขอ้ บังคับ
นี้ ส่วนใด ขัดหรื อแย้งต่อกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศหรื อคาสั่งดังกล่าว ให้ใช้บงั คับตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งนั้น เฉพาะในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกัน
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
(๓) ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
(๔) ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“พรรค” หมายความว่า พรรคเพื่อไทย
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทย
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อไทย
“กรรมการบริ หาร” หมายความว่า กรรมการบริ หารพรรคเพื่อไทย
“คณะผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า คณะผูบ้ ริ หารพรรคเพื่อไทย
“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคเพื่อไทย
“ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด” หมายความว่า ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจาจังหวัด
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย
“ส านั ก งานตัว แทนพรรคประจ าจัง หวัด ” หมายความว่ า ส านั ก งานตัว แทน
พรรคเพื่อไทย ประจาจังหวัด
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย
“นายทะเบียนสมาชิกสาขา” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคเพื่อไทย
“นายทะเบี ยนพรรคการเมื อ ง” หมายความว่ า นายทะเบี ยนพรรคการเมื อ งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๕ ชื่อพรรคการเมืองนี้เขียนเป็ นภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อไทย” เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“PHEU THAI PARTY” ใช้ชื่อย่อเป็ นอักษรภาษาไทยว่า “พท.” และใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“PT”
ข้ อ ๖. ภาพเครื่ องหมายพรรคมีดงั นี้

คาอธิบายความหมายชื่อและภาพเครื่ องหมายพรรค
ชื่อ พรรคเพื่อไทย มีความหมายว่า การรู ้รักสามัคคีและรวมกันเป็ นพลังอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ
ภาพเครื่ องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทยสี น้ าเงิน “พท” มีแถบสี น้ าเงิน
สี แดง และสี ขาว ประกอบตัวอักษรมีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้
ตัว อักษรไทย “พท”สี น้ าเงิ น มี แถบสี น้ าเงิ น สี แดง และสี ข าวประกอบตัว อัก ษร
หมายความว่า การรู ้ รั ก สามัค คี แ ละรวมกัน เป็ นพลังอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ของคนในชาติ
เทิดทูนและรักษาไว้ซ่ ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ตรายางเครื่ องหมายสาหรั บประทับรั บรองเอกสารของพรรคเป็ นเครื่ อ งหมายย่อ
ในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น หากแต่ใช้สีเดียวกัน

ข้ อ ๗ ส านัก งานใหญ่ พ รรคเพื่ อ ไทย ตั้งอยู่อ าคารเลขที่ ๑๗๗๐ ถนนเพชรบุ รี ต ัด ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ข้ อ ๘ เงินทุนประเดิมของพรรคเพื่อไทย มีจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)

๔
หมวด ๒
คาประกาศอุดมการณ์ ทางการเมืองและนโยบายพรรค
ส่ วนที่ ๑
คาประกาศอุดมการณ์ ทางการเมือง
ข้ อ ๙ อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค มีดงั นี้
(๑) ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) ยึด ถื อ ว่ าประชาชนเป็ นเจ้าของอ านาจอธิ ป ไตย มุ่ ง มั่น ในการสร้ างประชาธิ ป ไตย
ที่แท้จริ ง ต่อต้านเผด็จการทุกรู ปแบบ
(๓) ยึด มัน่ ในการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์
ต่ อ คนส่ ว นใหญ่ ขจัด การผู ก ขาด สร้ า งความรุ่ ง เรื อ ง และความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม พู น
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๔) ขจัดความยากจน ลดความเหลื่ อมล้ า สร้ างความเสมอภาค และความเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๕) มุ่งพัฒนาพรรคให้เป็ นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริ ง
(๖) มุ่งมัน่ สร้างระบบการเมืองของประเทศให้เป็ นการเมืองของประชาชน เป็ นรัฐประชาชน
มิใช่รัฐราชการ สร้างเสริ มให้ประชาชนชาวไทยมีความรู ้ความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกันบนอุดมการณ์
และวัฒนธรรมประชาธิปไตย
(๗) ยึดมัน่ ในการดาเนิ น การทางการเมืองด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีธรรมาภิบาล ป้ องกัน
การทุจริ ตประพฤติมิชอบทุกรู ปแบบ
(๘) มุ่งสร้างความสามัคคีปรองดอง เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิเสรี ภาพ ความเสมอ
ภาคของบุคคล ยึดมัน่ ในสันติวธิ ี หลักสิ ทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม
(๙) สร้ างประเทศไทยให้มี บทบาทโดดเด่ น และสร้ างสรรค์ในเวที โ ลก เคารพกฎหมาย
และพันธะกรณี ระหว่างประเทศ สร้างสันติภาพ ความเข้าใจ ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

๕
ส่ วนที่ ๒
นโยบายพรรค
ในบริ บ ทของโลกที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มติ ทั้ง ด้ า นเทคโนโลยี
และความก้าวหน้าของนวัตกรรม ภู มิรัฐศาสตร์ ของโลก เศรษฐกิจ การค้าและการเมื องระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ อ ากาศของโลก ซึ่ ง ประเทศไทยต้อ งปรั บ ตัว ให้ ทัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ผ่านมาประเทศได้เผชิ ญกับความท้าทายภายในประเทศในหลายๆด้าน
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประชาธิ ปไตยไม่ต่อเนื่ อง มีการรัฐประหารหลาย
ครั้ งการเมื อ งขาดเสถี ยรภาพ มี ปั ญ หาการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ การบริ ห ารงาน
ขาดประสิ ทธิ ภาพระบบราชการมีขนาดใหญ่และขาดความคล่องตัว สัดส่ วนงบประมาณส่ วนใหญ่
ยังเป็ นงบประจา จนทาให้เหลืองบเพื่อการพัฒนาน้อย การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความ
จ าเป็ นของประเทศ การบริ ห ารงานภาครั ฐ ยัง เป็ นแบบรวมศู น ย์แ ละขาดการกระจายอ านาจ
มีกฎหมายล้าหลังจานวนมาก การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็ นไปตามหลักนิ ติธรรม ยังมีการละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เศรษฐกิ จ ยัง ไม่ เติ บ โตเต็ม ศัก ยภาพ มี ค วามเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั งคม
การกระจายรายได้ยงั ไม่ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม รายได้ต่อหัวประชากรยังต่า ประเทศยังมีปัญหาเรื่ อง
ความยากจน ประชาชนจ านวนมากยังเข้าไม่ ถึ งโอกาสทางสั งคม ความรู ้ ทุ น และที่ ดิ น ท ากิ น
ความเจริ ญยังกระจุกตัวในเมืองใหญ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังอยู่ในอันดับที่
ไม่น่าพอใจ โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์ ต้นทุนในการคมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์ยงั สู งกว่า
หลายประเทศ พลังงานส่ วนใหญ่ ยงั ต้อ งน าเข้า มี ต ้น ทุ น ที่ สูง และยังขาดประสิ ทธิ ผลในการใช้
คุ ณ ภาพและความเหลื่ อ มล้ า ทางการศึ ก ษายัง เป็ นปั ญ หา นอกจากนั้ นสั ง คมไทยยัง มี ปั ญ หา
เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายจนลดน้อยลง โดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่ าไม้ มีปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็ นระบบ น้ าท่วมน้ าแล้งยังคงเป็ นปั ญหา
ซ้ าซาก ยาเสพติดยังเป็ นภัยคุกคามสังคม
ในบริ บททางเศรษฐกิจนั้น พลวัตรของโลกส่ งผลให้ประเทศไทยจาต้องปรับตัวเพื่อการ
ด ารงอยู่อ ย่างมี ศกั ดิ์ ศรี แ ละมี บ ทบาทที่ ส ร้ างสรรค์บ นเวที โ ลก ประเทศไทยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น การทาให้ประเทศมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกจ าเป็ นต้อ งมี ก ารพัฒ นาและยกระดับ ระบบเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง
และมัน่ คง และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องยกระดับความสามารถ
ในการแข่ งขัน พัฒ นาด้านนวัต กรรมและการมี ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาที่ มี วิสั ยทัศ น์ ของภาครั ฐ

๖
โดยเฉพาะบทบาทภาครั ฐ ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผู ส้ นับ สนุ น และผูส้ ร้ างสภาวะที่ เอื้ อ ให้ ภ าคเอกชน
เป็ นหลักในการพัฒนา
พรรคเพื่อไทยเห็นว่าในการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมัน่ คงและกระจายความมัง่ คัง่ ให้ทวั่ ถึง
และเป็ นธรรมนั้น เศรษฐกิ จฐานรากเป็ นหัวใจส าคัญ ต่ อการสร้างความเข้ม แข็งให้กบั เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ พรรคเพื่ อ ไทยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากอย่ า งเหมาะสม
และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดความเหลื่ อ มล้ าและกระจายทรั พ ยากรและอ านาจอย่างเหมาะสม โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นของตนมากขึ้น ส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยป้องกันการผูกขาดของผูป้ ระกอบการรายใหญ่
พรรคเพื่อไทยมุ่งสร้างประเทศให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทุกมิติ การเข้าสู่ ภาวะ
สังคมสู งวัย กอปรกับอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มต่าลงจะสร้างปั ญหาให้ภาคการผลิตของประเทศ
ในอนาคต การส่ งเสริ มการผลิตแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ และยังต้องส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ในการขับเคลื่อนเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
พรรคเพื่ อ ไทยปรารถนาที่ จ ะเห็ น ประเทศไทยมี ก ารพัฒ นาประชาธิ ปไตยอย่างต่ อ เนื่ อ ง
การเมื องมีเสถียรภาพ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมื อง ประเทศยึดมัน่ ในหลักนิ ติรัฐ นิ ติธรรม
และสิ ทธิ มนุษยชน การบริ หารงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลและประสิ ทธิ ภาพ ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกมิติ เศรษฐกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อเนื่อง มีการกระจายรายได้
และความเจริ ญ อย่างทั่ว ถึ งและเป็ นธรรม ประชาชนมี ร ายได้เพี ย งพอในการด ารงชี พ ประเทศ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
สั งคมเข้ม แข็ง มี ค วามปลอดภัยในชี วิต และทรั พ ย์สิ น ประชาชนมี ชี วิต ที่ ม ั่น คง สามารถเข้าถึ ง
การศึกษาคุณภาพระดับโลกได้ตลอดชี วิต ประชาชนมีทกั ษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในศตวรรษที่
๒๑ ได้รับบริ การและดูแลจากภาครัฐที่มีประสิ ทธิ ภาพ เท่าเทียมและเป็ นธรรม ประชาชนมีงานทา
ดารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี และทามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสะดวกตามกฎหมาย มีสิทธิ เสรี ภาพ มีความ
เสมอภาค มี คุณ ภาพชี วิต และสุ ขภาวะที่ ดี และมี ความสุ ข ประเทศมี วฒ
ั นธรรมประเพณี ที่ดี งาม
มีศกั ดิ์ศรี และโดดเด่นในเวทีโลก อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
อื่นๆ
พรรคเพื่อไทยยึดมัน่ ในอุดมการณ์และหวังในผลสัมฤทธิ์ ของนโยบาย เพื่อหวังให้นโยบาย
ต่างๆ ของพรรคได้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาของประเทศและประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรม

๗
ข้ อ ๑๐. นโยบายของพรรค มีดังนี้
๑๐.๑ นโยบายหลัก
(๑) ด าเนิ น การพัฒ นาและปฏิ รูปประเทศในทุ ก ด้าน โดยให้ประชาชนมี บทบาท
ส าคั ญ เป้ าหมายเพื่ อ เป็ นประเทศที่ พ ั ฒ นาแล้ ว อย่ า งยั่ง ยื น เป็ นประเทศประชาธิ ปไตย
ตามมาตรฐานสากล มี กฎหมายและการบังคับ ใช้ก ฎหมายที่ เป็ นธรรม เป็ นไปตามหลักนิ ติ รัฐ
นิติธรรม คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน ประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพ
(๒) สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริ งให้เกิดขึ้นทั้งระบบการเมือง การปกครอง กฎกติกา
ส่ งเสริ มให้สังคมยึดมัน่ ในหลักนิ ติรัฐ นิ ติธรรม เสรี ภาพและสิ ทธิ มนุ ษยชน ส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และเข้าใจในคุ ณค่ าและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มี อิสระเสรี
ในการคิ ดสร้ างสรรค์และใช้สิทธิ ของตน สามารถแก้ปัญ หาความขัดแย้งแตกต่างได้ดว้ ยวิถีทาง
สันติวธิ ี
(๓) สนับ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ เสรี ส่ งเสริ ม ให้มี ก ารแข่ งขัน ที่ เสรี และเป็ นธรรม
มุ่ งขจัดการผูกขาด รัฐมี บทบาทสนับสนุ น และสร้างสภาวะที่ เอื้ อให้ภาคเอกชนเป็ นหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้
เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตอย่างยัง่ ยืน และมี ก ารกระจายอย่างทั่ว ถึ งเท่ าเที ย ม ส่ งเสริ ม ให้ป ระชาชน
ได้นอ้ มนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักในการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ
(๔) มุ่งสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเต็มศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ า โดยส่ งเสริ มให้
เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่า งยัง่ ยืน ต่ อ เนื่ อ ง มี เสถี ย รภาพ มุ่ ง ขจัด ความยากจน สร้ า งรายได้ รวมทั้ง
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีการกระจายทรัพยากรและรายได้
อย่างทั่ว ถึ ง และเป็ นธรรม มุ่ งลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ อย่างจริ ง จัง มุ่ งขจัด การผู ก ขาด
ส่ งเสริ มการแข่งขันที่เสรี และเป็ นธรรม
(๕) มุ่ งพัฒ นาให้ป ระเทศไทยเป็ นประเทศพัฒ นาแล้ว โดยเพิ่ ม ขี ดความสามารถ
ในการแข่ งขัน ของภาคเอกชนและของประเทศในทุ กมิ ติ พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ให้มีคุ ณ ภาพ
มี ท ัก ษะและมี ส มรรถนะในการประกอบอาชี พ มุ่ งยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ง ระบบให้ ไ ด้
มาตรฐานโลก ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาอย่างจริ งจัง สร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติ
กส์ อ ย่า งครอบคลุ ม เพี ย งพอเพื่ อ ลดต้น ทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นการคมนาคมขนส่ ง
ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุ นการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
พัฒ นาการบริ ห ารงานภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ข นาดที่ เหมาะสมกับ ภารกิ จ เพิ่ ม บทบาท
ภาคเอกชน การบริ ห ารงานภาครัฐมีธรรมาภิบาล เปิ ดโอกาสให้ตรวจสอบ ยกเลิกกฎหมายที่เป็ น

๘
อุ ป สรรคในการท ามาหาเลี้ ยงชี พ และการประกอบธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริ งจังเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
(๖) มุ่งสร้างโอกาสอย่างเสมอภาค ให้ประชาชนสามารถดารงชีพและพัฒนาตนเอง
โดยเฉพาะโอกาสในการเข้า ถึ ง ความรู ้ เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรม ทุ น ที่ ดิ น ท ากิ น สวัส ดิ ก าร
การบริ การที่มีคุณภาพจากภาครัฐ
(๗) มุ่งเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ภาคการผลิตและบริ การ นาสังคมไทยเข้าสู่ การเกษตร
สมัยใหม่ที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพิ่มผลิตภาพและประสิ ทธิ ภาพทางการเกษตรโดยการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุ น ให้ไทยเป็ นศูน ย์ก ลางการผลิ ต อาหารโลก สร้ างมู ลค่ า
และคุ ณ ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ ผ ลิ ต ผลทางการเกษตร ยกระดับ ภาคอุ ต สาหกรรมให้ เข้าสู่ อุ ต สาหกรรม
สร้ างสรรค์ที่ ใช้ปั ญ ญา เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม ส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติ ให้ไทยเป็ นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวระดับโลก
(๘) พัฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นทุ ก มิ ติ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่ งสร้างโอกาสให้คนไทยทุ กคนเข้าถึ ง
การศึกษาและพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพมาตรฐานโลกตลอดชีวิต ให้คนไทยมีทกั ษะของศตวรรษที่
๒๑ มีแรงงานที่มีทกั ษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างเพียงพอ
(๙) มุ่ งพัฒ นาระบบสาธารณสุ ข อย่างต่ อ เนื่ อ ง คนไทยมี ห ลักประกัน ด้านสุ ขภาพ
ได้รับบริ การที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทัว่ ถึง
(๑๐) เตรี ยมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ ภาวะสังคมผูส้ ู งวัยในทุกมิติ ส่ งเสริ มการดึง
แรงงานสู งวัยเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
(๑๑) มุ่ งปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสม เพิ่มบทบาทประชาชน ให้ประชาชน
ได้รับ บริ ก ารจากภาครั ฐ ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนับ สนุ น การกระจายอ านาจ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง บริ หารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น
(๑๒) สนับสนุ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในการบริ ห ารงานภาครั ฐ
ทุกระดับ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
(๑๓) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง

๙
(๑๔) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้านและมิ ตรประเทศอื่นๆ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของประเทศและคนไทย รวมทั้งเพิ่มพูนบทบาทที่สร้างสรรค์และโดดเด่ นของไทย
ในเวทีโลก
๑๐.๒ นโยบายด้ านการเมือง
(๑) ยึดมัน่ ในหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ให้ปวงชนชาวไทยซึ่ งเป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตย มีส่วนร่ วมในทางการเมือง รวมทั้งร่ วม
กาหนดแนวทางและการบริ หารงานภาครัฐ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริ ง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๒) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีความเป็ นประชาธิปไตย
(๓) สร้างจิตสานึ กของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของคนในสังคม ให้เกิดการยอมรับ
ในกระบวนการเลื อ กตั้ง และผลการเลื อ กตั้ง และระงับ ความขัด แย้ง ทางการเมื อ งตามวิ ถี ท าง
ประชาธิปไตย สันติวธิ ี และภายใต้รัฐธรรมนูญ
(๔) สร้างกลไกทางกฎหมายและการบริ ห ารมิ ให้ฝ่ ายทหารเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองในทุกรู ปแบบ โดยให้ถือว่าทหารและข้าราชการคือองคาพยพหนึ่ งที่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของรัฐบาล
(๕) คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนและสื่ อมวลชน ส่ งเสริ มให้ประชาชน
ได้มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในระบอบประชาธิ ป ไตย การเลื อ กตั้ง สิ ท ธิ และหน้าที่ ข องตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ ยึดมัน่ ในคุณค่าและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
(๖) ให้มีการปฏิ รูประบบการเมื องการปกครอง ทั้งการเมื องระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย มีความรับผิดชอบทางการเมือง การดาเนินการ
ทางการเมืองมีธรรมาภิบาลและประสิ ทธิภาพ
๑๐.๓ นโยบายด้ านการบริหาร
(๑) เสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารภาครัฐเพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
(๒ ) ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐโครงการใดที่จะส่ งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
และต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
(๓) การบริ ห ารงานภาครั ฐ และระบบราชการต้อ งเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผล และมีธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

๑๐
(๔) สร้ างค่ านิ ยมในระบบราชการ โดยให้ถื อ ว่าข้าราชการคื อ ผูร้ ั บใช้ป ระชาชน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ในระบบราชการต้องเป็ นไปตามระบบคุณธรรม
(๕) สร้างกลไกและมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในระบบราชการ
(๖) ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
๑๐.๔ นโยบายด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๑) ปฏิ รูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้ทัน สมัยเท่ าทัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับหลักนิ ติธรรมและหลักการประชาธิ ปไตย ยกเลิกและปรับปรุ งกฎหมาย
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและประกอบธุ รกิจของภาคเอกชน การเกษตร การค้าและการ
ลงทุน และจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนโดยไม่จาเป็ นหรื อเกินสมควร
(๒) ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและระบบอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ง หลายบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งยุติ ธ รรม โปร่ ง ใส เสมอภาค เท่ า เที ย ม
มี ประสิ ทธิ ภาพ และไม่ เลื อกปฏิ บัติ ถู ก ต้อ งตามหลักนิ ติ ธรรมและพัน ธะกรณี ระหว่างประเทศ
เช่ นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ
ทางการเมื อง โดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมาย และในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(๓) ปฏิรูประบบบริ หารงานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสู งเกินควร
(๔) ปฏิรูประบบการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเป็ น
อิสระและความเป็ นกลางทางการเมืองและมีความเชื่อมโยงกับอานาจของประชาชน
(๕) ให้มีกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม ยกเลิกการนาพลเรื อนขึ้น
พิจารณาในศาลทหารทุกกรณี แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่ลิดรอนสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
๑๐.๕ นโยบายด้ านเศรษฐกิจ นโยบายสร้ างรายได้ อุตสาหกรรมและภาคบริการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม กาหนดบทบาทให้ภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุนและอานวย
ความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยมีการกากับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ขจัด
การผูก ขาด และมี ม าตรการช่ วยเหลื อ เกษตรกรและผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่
เหมาะสม
(๑) มุ่ งสร้ างความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่างยัง่ ยืน มุ่ งลดความเหลื่ อ มล้ าโดยการ
กระจายรายได้ที่ เป็ นธรรมให้แ ก่ ค นส่ วนใหญ่ ข องประเทศ พัฒ นาศัก ยภาพของผูม้ ี ร ายได้น้อ ย
ให้สามารถสร้างรายได้ดว้ ยตนเอง

๑๑
(๒) ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ยกเลิ ก
ปรั บปรุ งกฎหมายและระเบี ยบและมาตรการต่ างๆอัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การประกอบธุ รกิ จของ
ภาคเอกชนและสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดขึ้นของธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ
(๓) สร้ า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ให้ มี ค วามมั่น คงยัง่ ยืน และก้า วหน้า ด้ว ยการ
ก าหนดนโยบายด้านการเงิ น การคลังที่ ส อดคล้อ งกับ วินัยการเงิ น การคลัง และการบริ ห ารหนี้
สาธารณะอย่างเหมาะสม แต่ ไม่ กระทบกระเทื อนต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ โดยการใช้จ่าย
งบประมาณที่ มีประสิ ทธิ ภาพและคุ ม้ ค่า พัฒนาและยกระดับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มี
ความเข้มแข็งและมัน่ คง
(๔) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีอตั ราส่ วนเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่ งออก
ที่เหมาะสม
(๕) มุ่งขจัดความยากจนของประชาชน สร้างรายได้และลดรายจ่าย ทาให้ประชาชน
มีความอยูด่ ีกินดี มีโอกาสที่จะมีงานทาและมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและเหลือเผือ่ การออม
(๖) ส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้น และส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ระกอบการเอกชนที่มีความพร้อมไปลงทุนในต่างประเทศด้วย
(๗) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและภาคเอกชนได้เข้าถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้อ ย่างทั่ว ถึ ง
และเป็ นธรรม
(๘) ปรับปรุ งโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และการ
บริ หารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(๙) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารให้เป็ นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
อาหารคุณภาพสู ง
(๑๐) เสริ มสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง ให้แก่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
(๑๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่ องทางการตลาดของธุ รกิ จ
อุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ บริ การ และธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ เข้า สู่ ระบบเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
และเศรษฐกิจดิจิทลั ในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณค่าและคุณภาพสู ง
(๑๒) ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ พัฒนาการบริ หาร
จัด การการท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ห ลากหลายและมี คุ ณ ภาพ รวมทั้งความปลอดภัย
ของนักท่ องเที่ ยว พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่ สนับสนุ นการท่องเที่ ยว ยกระดับมาตรฐานบริ การ

๑๒
ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งยัง่ ยืน เพื่ อ สร้ า งรายได้
ให้ประเทศและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชน
(๑๓) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของภาคอุ ตสาหกรรม ยกระดับภาคอุตสาหกรรม
ให้เข้าสู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา และเทคโนโลยี พัฒนาและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรู ป เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(๑๔ ) พั ฒ น าธุ รกิ จ บ ริ การที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อเพิ่ ม ความ ห ลากห ลาย มู ลค่ า
และความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศและท้องถิ่น
(๑๕) ส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางกีฬาของภู มิภาคและของโลก พัฒนา
โครงสร้ างพื้ น ฐานและบุ คลากรด้านการกี ฬ าให้เพี ยงพอ พัฒ นากี ฬ าเพื่ อสุ ขภาพและเพื่ อความ
เป็ นเลิศ
๑๐.๖ นโยบายด้ านพลังงาน
(๑) สร้างเสริ มความมัน่ คงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้หลากหลาย เหมาะสม และยัง่ ยืน
(๒) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งาน ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน การวิ จ ัย
และพัฒนา เทคโนโลยีในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(๓) ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การแข่ ง ขัน ในการผลิ ต และจ าหน่ า ย ก ากับ ราคาพลัง งาน
ให้มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพและเป็ นธรรม
๑๐.๗ นโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๑) อนุ รักษ์ และพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งด้านป่ าไม้ โดยเฉพาะป่ าต้นน้ า
สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเล และดิน ให้คงสภาพความสมบูรณ์ รักษาความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและเหมาะสมต่ อ การใช้ป ระโยชน์ และ ด าเนิ น มาตรการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริ งจัง รวมทั้งควบคุมให้มีการทาประมงอย่างยัง่ ยืน
(๒) ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาที่ ย งั่ ยื น พร้ อ มไปกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
และแนวคิด การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ ส่ งเสริ มเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน และที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อม
(๓) ลดการท าลายป่ าและการผลิ ต ที่ อ าศัย การท าลายป่ าไม้ เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ าไม้
ให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการรั กษาและสร้างความอุ ดมสมบู รณ์ ให้แก่ ป่าไม้ ส่ งเสริ มให้มีการ

๑๓
ปลู กป่ าไม้ในพื้น ที่ ป่าเสื่ อมโทรมของรั ฐและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ปลู กไม้เศรษฐกิ จในที่ ดิน
ของตนเอง หรื อในที่ดินของรัฐ
(๔) ส่ งเสริ มการนาที่ดินของเอกชนที่ปล่อยทิ้งร้างให้ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ยได้เช่า
ทากินโดยเจ้าของที่ดินได้ค่าตอบแทนตามสมควร
(๕) จัด หาที่ ดิ น เพื่ อ สร้ างเป็ นแหล่ งเก็บน้ าเพื่ อ ใช้ในการเกษตรและเพื่ อ ป้ อ งกัน
ปัญหาน้ าท่วม โดยเจ้าของที่ดินได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมจากรัฐ
(๖) ส่ งเสริ ม ให้มี การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ ส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจะต้องมีมาตรการป้ องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมก่อนอนุ ญาต
ให้ดาเนินโครงการ ส่ งเสริ มการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(๗) ส่ งเสริ มให้มีมาตรการทางกฎหมายในการเรี ยกเก็บค่าชดเชยจากผูท้ ี่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ ระกอบการหรื อ
ชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
(๘) จัดระบบบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง และให้ประชาชนมีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภค รวมทั้ง
การประกอบการเกษตร และ อุตสาหกรรม เป็ นต้น
(๙) ส่ งเสริ มการวางแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ
(๑๐) ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้ประชาชน
ได้ปลู กพืชทางการเกษตร เพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทนมากขึ้ น และส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
(๑๑) สร้างองค์ความรู ้และการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการกับปั ญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อม
๑๐.๘ นโยบายด้ านเกษตรกรรม
(๑) ส่ งเสริ มการเกษตรอย่างยัง่ ยืนด้วยการทาเกษตรที่แม่นยา เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตพืช การผลิตด้านปศุสัตว์ พัฒนาการประมง และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
(๒) ส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ย ์ ส่ งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ นค้าเกษตร และสร้าง
ไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก

๑๔
(๓) สนับสนุ นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู ้ดา้ นการเกษตรแก่เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรู ป การใช้เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการบริ หาร
จัดการ ขจัดการผูกขาดทางการเกษตร
(๔) จัด ระบบการถื อ ครองที่ ดิ น เพื่ อ มิ ใ ห้ที่ ดิ น กระจุ ก ตัว อยู่ในการถื อ ครองของ
เจ้าของที่ดินรายใหญ่เกินสมควร จัดให้มีการปฏิรูปและจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดความ
เป็ นธรรมและทัว่ ถึงแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยส่ งเสริ มให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็ม
ศักยภาพ
(๕) จัดให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อการผลิต การจาหน่าย รวมทั้งส่ งเสริ มการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสิ นค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น
(๖) มุ่งจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ขยายและปรับปรุ ง
ระบบชลประทานให้ ก ระจายทั่ว ถึ ง และเหมาะสมกับ ภู มิ ป ระเทศ และให้ มี ก ารใช้น้ าอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
(๗) จัด ให้มี กลไกหรื อ มาตรการยกระดับ ราคาพื ช ผลทางการเกษตรที่ เหมาะสม
มัน่ คง และยัง่ ยืน
๑๐.๙ นโยบายด้ านการศึกษา
(๑) เร่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาในทุ กระดับ ปฏิ รูปหลักสู ตรการศึกษา พัฒ นาครู
พัฒนาการเรี ยนการสอน การทดสอบวัดผล การประเมินผล รวมทั้งสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้การศึกษา
เป็ นปัจจัยสาคัญในการส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
(๒) พัฒนาคนให้เป็ นพลเมืองที่มีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีจิตสาธารณะ คุณธรรม
และจริ ยธรรม
(๓) ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ
ให้ ท ั่ว ถึ ง ประชากรทุ ก ช่ ว งวัย ทั่ว ประเทศโดยเฉพาะผู ้ย ากจนและผู ้ด้อ ยโอกาส กระจายครู
และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาให้ ทั่ว ถึ ง เป็ นธรรม ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น เอกชน
และชุมชนให้เข้ามาร่ วมจัดการศึกษา ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
(๔) ผลิตบุคลากรให้มีความรู ้ สมรรถนะและทักษะฝี มือ รวมทั้งคุณภาพและปริ มาณ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก
(๕) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปั ญญาของชาติ และการนาผลการวิจยั
และพัฒนาไปใช้ในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็ นรู ปธรรม

๑๕
๑๐.๑๐ นโยบายด้ านวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ความเป็ นไทย
(๑) ส่ งเสริ มให้คนไทยได้ตระหนักและให้ความสาคัญ ต่ อประวัติศาสตร์ ของชาติ
และศิ ล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อ ัน ดี ง ามที่ บ รรพชนได้ส ร้ างไว้ สร้ า งจิ ต ส านึ ก
และปลูกฝังให้ทุกคนได้ภูมิใจในความเป็ นชาติไทย เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
รวมทั้งส่ งเสริ ม อนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อสายตาชาวโลก
(๒) อนุรักษ์ ทานุ บารุ งและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๓) นาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้
(๔) ส่ งเสริ มให้คนไทยได้ตระหนักและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ
ใช้ชีวิตร่ วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ ส่ งเสริ มและให้ความคุม้ ครองชาวไทยกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ให้มีสิทธิดารงชีวติ ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ของตนได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน
๑๐.๑๑ นโยบายด้ านสาธารณสุ ข
(๑) ปรับปรุ งระบบสาธารณสุ ขโดยการพัฒนาโครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
ยุคใหม่ ให้มี ประสิ ทธิ ภ าพในด้านต่ างๆเพื่ อให้การบริ การที่ ดียิ่งขึ้ น แก่ ประชาชน รวมทั้งพัฒ นา
คุณภาพการรักษาพยาบาล ให้ประชาชนเข้าถึงบริ การได้สะดวก รวดเร็ ว รอไม่นานและทันการณ์
ในกรณี ฉุกเฉิน ทัว่ ถึงและเท่าเทียม
(๒) ส่ งเสริ ม ให้ค นไทยทุ ก คนมี คุ ณ ภาพชี วิต และสุ ข ภาพที่ ดี ท้ ัง กาย จิ ต ใจ วุฒิ
ปัญญา
(๓) ส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถดูแลสุ ขภาพตนเอง มีความรู ้และมีส่วนร่ วมใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค การออกกาลังกาย อาหารปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ ยงที่จะทาให้
เกิดโรคต่างๆ
(๔) ให้คนไทยทุ กคนมี หลักประกันสุ ขภาพที่ ดีข้ ึ น มุ่งลดความเหลื่ อมล้ าในการ
รักษาพยาบาลระหว่างประชาชน ข้าราชการและลูกจ้าง
(๕) ด าเนิ น การรองรั บ การเข้า สู่ สั ง คมผู ส้ ู ง อายุ ควบคุ ม เฝ้ า ระวัง โรคทุ ก ชนิ ด
ให้ความสาคัญในการดูแลกลุ่มเสี่ ยง เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูห้ ญิง และคนพิการ
(๖) ปฏิ รู ปกลไกการเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ขภาพ ผลิ ต และกระจายบุ ค ลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขให้เพียงพอและทัว่ ถึง ดูแลสวัสดิภาพและคุม้ ครองบุคคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุ ขอย่างเหมาะสม

๑๖
(๗) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของโลก
โดยคานึงถึงความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในประเทศ
(๘) มีมาตรการป้ องกันและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการใช้ยา อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
๑๐.๑๒ นโยบายด้ านแรงงานและสวัสดิการสั งคม
(๑) วางระบบเพื่อผลิตและให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ เพียงพอและยัง่ ยืนตามความ
ต้องการของประเทศและสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มี ม าตรการรองรั บ โครงสร้ างประชากรที่ เข้าสู่ สั ง คมสู ง อายุเพื่ อ ให้ ผูส้ ู งอายุมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
(๒) ส่ งเสริ มการจ้างงานและลดปั ญหาการว่างงานของประชาชน ด้วยการจัดหา
แหล่งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับ
(๓) ส่ งเสริ ม การพัฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะและศัก ยภาพในการทางาน
เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและแรงงานมีรายได้สูงขึ้น
(๔) ปรั บ ปรุ ง ค่ า แรงงานให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ เหมาะสมสอดคล้อ งกับ ผลิ ต ภาพ
ความเป็ นอยูแ่ ละการดารงชีพ
(๕) มุ่งคุม้ ครองแรงงานตามกฎหมาย ปรับปรุ งสวัสดิการและความปลอดภัยในการ
ทางานให้มากขึ้น
(๖) พัฒ นาระบบประกันสั งคมให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ ผูป้ ระกันตน และสร้าง
หลักประกันการว่างงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
(๗) ก าหนดมาตรการที่ เ หมาะสมในการบริ หารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ
(๘) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารสั งคมที่ เหมาะสมกับ ฐานะการเงิ น การคลัง
ของประเทศ
๑๐.๑๓ นโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๑) เร่ งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ นสังคมที่อยูบ่ นพื้นฐานขององค์ความรู ้
(๒) เร่ งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและเพียงพอ
(๓) ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ งั โดยภาคเอกชน
และภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

๑๗
(๔) ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับต่างประเทศในการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรังปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการดาเนินการดังกล่าว
(๕) ส่ งเสริ ม การใช้ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมที่ ทั น สมัย โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมู ลและเทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์มาใช้ ในภาคการผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรม
และภาคบริ การให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในขณะที่
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีกาลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(๖) ให้ความคุม้ ครองต่อสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๗) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้เทคโนโลยีที่ ส ะอาด ปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพอนามัย ของ
ประชาชนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
๑๐.๑๔ นโยบายต่ างประเทศ
(๑) ดาเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุ ก เสริ มความเข้มแข็งให้ประเทศไทยเพื่อให้มี
บทบาทที่สร้างสรรค์ โดดเด่นและสาคัญในเวทีโลก เพิ่มพูนศักยภาพของประเทศในด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ
(๒) มุ่งเน้นนโยบายต่างประเทศที่เป็ นมิตรกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอ
ภาคในการปฏิบตั ิต่อกันและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
(๓) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กับ นานาประเทศในด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
(๔) ยึดมัน่ ต่อพันธกรณี ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรแห่ ง
สหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิก
(๕) มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยหลักสันติวธิ ี
(๖) ส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนภายใต้หลักการของรัฐธรรมนู ญและกติกา
ระหว่างประเทศ
(๗) ส่ งเสริ มความสัม พัน ธ์อนั ดี กบั ประเทศเพื่ อนบ้านและนานาประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
(๘) คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
๑๐.๑๕ นโยบายการพัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(๑) เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของสถาบัน ครอบครั ว ลดความรุ น แรงภายใน
ครอบครัว

๑๘
(๒) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ศกั ยภาพในการจัดการปั ญ หาของตนเอง มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุ ข
(๓) ส่ งเสริ มและพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาประเทศอย่าง
เสมอภาค
(๔) มุ่งลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จัดให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่าง
เหมาะสม
(๕) ส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ม ารดา จนถึ งเยาวชน สนับ สนุ น ให้มีศูน ย์เลี้ ยงเด็กก่ อนวัยเรี ยนที่ มี
คุณภาพ ขจัดการละเมิดสิ ทธิเด็กและเยาวชนในทุกรู ปแบบ
(๖) เสริ มสร้างให้ผูส้ ู งอายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสมีคุณภาพชี วิตที่ ดี
ขึ้ น ด้ว ยการจัด สิ่ งอ านวยความสะดวก ให้ ก ารสงเคราะห์ จัด การศึ ก ษา จัด สวัส ดิ ก าร
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ
(๗) สร้างความพร้อมในการเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มบทบาทผูส้ ู งอายุ
ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาบ้านเมือง
(๘) มุ่งขจัดการเลือกปฏิบตั ิและความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากเพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล
๑๐.๑๖ นโยบายด้ านคมนาคม
(๑) พัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศเพื่ อ
ขนส่ งสิ นค้าและคนให้เข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย
และคุม้ ค่า โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๒) พัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ทางรางให้ ค รอบคลุ ม โดยเชื่ อ มโยง
โครงข่าย และการบริ หารจัดการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าและบริ การที่ สะดวกและ
ปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ
(๓) พัฒนาระบบขนส่ งทางอากาศและพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน
ให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและการขนถ่ายสิ นค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเชื่ อมต่อเครื อข่ายการ
ขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบอย่างเป็ นระบบ

๑๙
(๕) พัฒ นาท่ าอากาศยานในประเทศเพื่ อ ให้ป ระเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางการบิ น
การท่องเที่ยวและการขนส่ งทางอากาศ
๑๐.๑๗ นโยบายการป้ องกันประเทศและความมัน่ คงของชาติ
(๑) ปฏิ รู ปกองทั พ ให้ เ ป็ นกองทั พ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ รั ฐ บาลตามหลั ก การสากล
มีประสิ ทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีทางทหารที่ทนั สมัย มีการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้
(๒) จัด ให้ กองทัพ มี โ ครงสร้ าง อัต รา และก าลังพลที่ เหมาะสมกับ การป้ อ งกัน
ประเทศ พัฒนาระบบการบรรจุผเู ้ ข้ารับราชการทหารเพื่อให้มีประสิ ทธิ ผลในการได้มาซึ่ งบุคลากร
ที่สมัครใจและตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่
(๓) ปลู ก ฝั ง และพัฒ นาให้ บุ ค ลากรในกองทัพ มี ค วามเป็ นทหารอาชี พ และมี
จิตสานึกประชาธิปไตย
(๔) ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีดความสามารถ
ของภาครัฐและเอกชน เพื่อนาไปสู่ การพึ่งพาตนในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
(๕) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และสร้างความเชื่ อมัน่ ระหว่างกันกับกองทัพในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียน เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
(๖) ดู แลสวัสดิ ภาพของกาลังพลในกองทัพมิให้ถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อศักดิ์ ศรี ความ
เป็ นมนุษย์
(๗) เจ้าหน้าที่ ตารวจและฝ่ ายพลเรื อนเป็ นผูม้ ี ความรับผิดชอบหลักในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ ถ้าจาเป็ นให้ทหารเป็ นเพียงผูช้ ่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น
หมวด ๓
สมาชิก
ส่ วนที่ ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของสมาชิก
ข้ อ ๑๑ สมาชิ ก ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ด้ ส มั ค รเป็ นสมาชิ ก และได้ ช าระค่ า บ ารุ ง พรรคซึ่ ง
นายทะเบียนสมาชิกพรรคได้อนุมตั ิให้รับเป็ นสมาชิกแล้วตามข้อบังคับนี้
ผูส้ มัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

๒๐
(๑) มี สั ญ ชาติ ไทยโดยการเกิ ดในกรณี เป็ นผูม้ ี สั ญ ชาติ ไทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ในวันสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
(๓) มี ค วามยึด มั่น ต่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
(๔) มีความศรัทธาและยอมรับในเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และนโยบายของพรรค
ข้ อ ๑๒ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
(๑) เป็ นสมาชิ กพรรคการเมืองอื่น หรื อผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
อื่น หรื อผูแ้ จ้งการเตรี ยมการจัดตั้งพรรคการเมื องอื่ น ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(๔) เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
(๕) อยูร่ ะหว่างถูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งไม่วา่ คดีน้ นั จะถึงที่สุดแล้วหรื อไม่
(๖) วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ
(๗) อยู่ร ะหว่ า งถู ก ระงับ การใช้สิ ท ธิ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ นการชั่ว คราวหรื อ ถู ก
เพิกถอนสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถึงสิ บปี นับถึงวันสมัครเป็ นสมาชิ ก
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พน้ จากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจเพราะทุ จริ ต
ต่อหน้าที่หรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ งของศาลอัน ถึ งที่ สุ ด ให้ท รั พ ย์สิ น ตกเป็ นของ
แผ่น ดิ น เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรื อ เคยต้องคาพิ พ ากษาอัน ถึ งที่ สุ ดให้ลงโทษจาคุ กเพราะกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่ อตาแหน่ งหน้าที่ราชการ
หรื อ ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม หรื อ กระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยความผิ ด
ของพนัก งานในองค์ก รหรื อ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ ความผิด เกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ที่ ก ระท าโดยทุ จริ ต
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน

๒๑
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็ นผูผ้ ลิต นาเข้า ส่ งออกหรื อผูค้ า้ กฎหมายว่าด้วยการ
พนั น ในความผิ ด ฐาน เป็ นเจ้า มื อ หรื อ เจ้า ส านั ก กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรื อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็ นการทุจริ ตในการเลือกตั้ง
(๑๔) เป็ นสมาชิ กวุฒิสภาหรื อเคยเป็ นสมาชิ กวุฒิสภา และสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดยังไม่
เกินสองปี
(๑๕) อยูใ่ นระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๖) เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรื อ การกระท าด้ว ยประการใดๆ ที่ มี ผ ลให้ ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ
กรรมาธิการ มีส่วนไม่วา่ โดยทรงตรงหรื อทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๘) เคยพ้น จากต าแหน่ งเพราะศาลฎี ก าหรื อศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็ นผูม้ ีพฤติการณ์ ร่ ารวยผิดปกติ หรื อกระทาความผิดฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อจงใจปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย
หรื อฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมอย่างร้ายแรง
ส่ วนที่ ๒
การสมัครเป็ นสมาชิก การชาระค่ าบารุงพรรค และการสิ้นสุ ดสมาชิกภาพ
ข้ อ ๑๓ ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกพรรคต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมหลักฐาน
ด้วยตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิ กพรรคหรื อนายทะเบียนสมาชิ กสาขาพรรค หรื อตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัด พร้อมชาระค่าบารุ งพรรค ณ สานักงานใหญ่ของพรรค สานักงานสาขาพรรค หรื อ
สานักงานตัวแทนพรรคประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี และต้องลงนามรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามในการสมัครสมาชิกไว้ดว้ ย
เมื่อนายทะเบียนสมาชิ กพรรค นายทะเบียนสมาชิ กสาขาพรรค หรื อตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด ได้รับใบสมัครที่ได้ยื่นตามวรรคหนึ่ งไว้แล้ว ให้ออกใบรับเอกสารและใบรับเงินชัว่ คราว
มอบให้กบั ผูน้ ้ ันไว้เป็ นหลักฐาน โดยการรั บเงินดังกล่ าวยังไม่ ถือว่าเป็ นการชาระค่ าบารุ งพรรค
ตามกฎหมายจนกว่าจะได้อ นุ ม ัติ ให้รับ ผูน้ ้ ัน เป็ นสมาชิ ก และออกใบเสร็ จรั บ เงิ น ค่ าบ ารุ งพรรค
ให้กบั ผูน้ ้ นั แล้วเป็ นต้นไป

๒๒
นายทะเบียนสมาชิ กพรรคมีหน้าที่ ตรวจสอบคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร
สมาชิ ก เมื่อนายทะเบียนสมาชิ กพรรคได้อนุ มตั ิให้รับผูใ้ ดเป็ นสมาชิ ก และผูน้ ้ ันได้ชาระค่าบารุ ง
พรรคครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนสมาชิ กพรรคบันทึกข้อมูลของสมาชิ กลงในระบบฐานข้อมูล
สมาชิ ก และออกหลัก ฐานรั บ รองการเป็ นสมาชิ ก หรื อ บัต รประจ าตัว สมาชิ ก ให้ ผู ้น้ ั นไว้เป็ น
หลักฐานด้วย
การชาระค่ าบารุ งพรรคอาจทาโดยชาระเป็ นเงิ นสด โอนเงิน ผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อโดยวิธีอื่นใดก็ได้เข้าบัญชี พรรค และให้ผูส้ มัครแนบหลักฐานการโอนเพื่อแสดงว่าได้ชาระ
ค่าบารุ งพรรคแล้ว
ข้ อ ๑๔ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจัดทาทะเบียนสมาชิกตามที่มีอยูล่ งในระบบฐานข้อมูล
ตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนดและประกาศรายชื่อสมาชิกไว้ ณ ที่ทาการสานักงาน
ใหญ่ ของพรรค เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปตรวจสอบได้โดยสะดวก เมื่อกรณี มีสมาชิ กเพิ่มขึ้ นหรื อ
ลดลงหรื อ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อการเลือกสมาชิ ก
วุฒิ ส ภาก็ให้แ จ้งจ านวนสมาชิ ก ที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตามระเบี ย บที่ น ายทะเบี ยนพรรคการเมื อ ง
กาหนดและประกาศรายชื่อสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงไว้ดว้ ยทุกครั้ง
ข้ อ ๑๕ ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ได้ชาระค่าบารุ ง
พรรค
ข้ อ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุ ณ สมบัติ แ ละมี ล ักษณะต้อ งห้ า มตามข้อ ๑๑ หรื อ ข้อ ๑๒แล้ว แต่ ก รณี
เว้นแต่กรณี มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ (๔) และเป็ นการบวชตามประเพณี นิยม แต่ในระหว่าง
มีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้
(๔) ไม่ชาระค่าบารุ งพรรคเป็ นเวลาสองปี ติดต่อกัน
(๕) คณะกรรมการบริ หารมีมติให้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กเนื่องจากกระทาการขัดต่อ
วิ นั ย หรื อ จริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรง หรื อ มี เหตุ ร้ า ยแรงอย่ า งอื่ น ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ ง สมาชิ ก ที่ เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๖) สมาชิกที่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพ้นจากการเป็ นสมาชิกเมื่อที่ประชุมร่ วม
ของคณะกรรมการบริ หารและสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของที่ประชุ มร่ วมของคณะกรรมการบริ หารและสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค

๒๓
โดยให้สมาชิ กภาพของบุคคลดังกล่าวสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อที่ประชุ มร่ วมดังกล่าวได้มีมติ การลงมติ
ให้ลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีลบั
(๗) เมื่ อพรรคสิ้ นสุ ดลงหรื อสิ้ นสภาพความเป็ นพรรคการเมื องตามกฎหมายหรื อ
มีการควบรวมพรรคการเมือง
(๘) กรณี มี เหตุ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง
กาหนดให้การเป็ นสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลง
การลาออก ตามข้อ (๒) ให้ถือว่าสมบู รณ์ ต่อเมื่ อได้ยื่นใบลาออกต่ อนายทะเบี ยน
สมาชิกพรรคหรื อนายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี
เมื่อสมาชิ กภาพของการเป็ นสมาชิ กของบุคคลใดสิ้ นสุ ดลงให้นายทะเบียนสมาชิ ก
พรรคลบชื่อและฐานข้อมูลของสมาชิกผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนสมาชิ ก และรายงานการเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบี ยนพรรคการเมื องให้ท ราบต่ อไปพร้อมเรี ยกคื น หรื อยกเลิ กหนังสื อรั บรองการเป็ น
สมาชิกหรื อบัตรประจาตัวสมาชิกที่ออกให้กบั ผูน้ ้ นั ด้วย
ข้ อ ๑๗ สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกให้ยื่นหนังสื อลาออกด้วยตนเองต่อ
นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคหรื อนายทะเบี ยนพรรคการเมื องและให้มีผลนับแต่วนั ที่ นายทะเบี ยน
สมาชิกพรรคหรื อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสื อลาออกแล้วแต่กรณี
การยืน่ หนังสื อลาออกตามวรรคหนึ่งอาจยืน่ ต่อนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคหรื อตัวแทน
พรรคประจาจังหวัดก็ได้ แต่ ให้มีผลนับแต่ วนั ที่ นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคได้รับหนังสื อลาออก
เป็ นต้นไป
ส่ วนที่ ๓
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้ อ ๑๘ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) มีส่วนร่ วมพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในเรื่ อง
(๑.๑) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรื อการให้ความเห็นชอบให้ดารงตาแหน่ง
การพ้น จากต าแหน่ ง และหน้าที่ และอานาจของหัวหน้าพรรค เลขาธิ การพรรค เหรั ญ ญิ กพรรค
นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรค กรรมการบริ ห ารอื่ น คณะกรรมการบริ ห าร หัวหน้า และกรรมการ
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
(๑.๒) การประชุมใหญ่ของพรรคและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรค

๒๔
(๑.๓) สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องสมาชิ ก ความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก ต่ อ พรรค
และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก
(๑.๔) มาตรฐานทางจริ ยธรรมของกรรมการบริ หารและสมาชิก
(๑.๕) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิ กเพื่อส่ งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็ น
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และการคัดเลื อกบุ คคลซึ่ งพรรคเห็ น สมควรจะเสนอชื่ อให้ได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี
(๑.๖) หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑.๗) วิธี การบริ ห ารเงิ น และทรั พ ย์สิ น และการจัด ท าบัญ ชี ข องพรรค สาขา
พรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
(๑.๘) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบารุ งพรรค
(๑.๙) การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
(๒) เสนอแนะนโยบายหรื อแสดงความคิดเห็นต่อพรรค
(๓) เข้า ร่ ว มประชุ ม และลงคะแนนเสี ยงตามที่ ก าหนดในข้อ บังคับ หรื อ ตามมติ
คณะกรรมการบริ หาร
(๔) ได้รับ เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ห าร กรรมการสาขา หรื อ ตัว แทนพรรคประจ า
จังหวัด หรื อกรรมการหรื ออนุ กรรมการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรื อเป็ นที่ปรึ กษาหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานของพรรค
(๕) ได้รับเลื อกเป็ นตัวแทนพรรคในการสมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร
(๖) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
(๗) การคัด เลื อ กสมาชิ ก เพื่ อ ส่ ง สมัค รรั บ เลื อ กตั้งเป็ นสมาชิ ก สภาผู แ้ ทนราษฎร
การคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
(๘) สิ ทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารจะมีมติกาหนด
คณะกรรมการบริ หารอาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไข ให้สมาชิ กปฏิบตั ิ
ในการใช้สิทธิหรื อการได้รับสิ ทธิของสมาชิกตาม (๑) ถึง (๗) ได้เท่าที่จาเป็ น
ข้ อ ๑๙ สมาชิกมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพรรค ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
(๒) ชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุ งพรรค

๒๕
(๓) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและมติขององค์กรบริ หารงานของพรรค
(๔) เข้ารับการฝึ กอบรมความรู ้ทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
(๕) สนับสนุน ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ นโยบายและอุดมการณ์ของพรรคตลอดจนกิจกรรม
ของพรรค

(๖) สนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๗) ยึดมัน่ ในระเบียบของพรรค วินยั และจริ ยธรรมของสมาชิก
(๘) รักษาชื่อเสี ยงของพรรคโดยไม่กระทาการใดๆอันจะนาความเสี ยหายมาสู่พรรค
(๙) ไม่กระทาการใดๆเป็ นการฝ่ าฝื นรัฐธรรมนู ญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมื อง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภาหรื อกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการ

เลือกตั้งหรื อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ส่ วนที่ ๔
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพรรคต่ อสมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
ข้ อ ๒๐ ในการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปี พรรคต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กและประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข การใช้สิทธิ และเสรี ภาพ
อย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(๒) ร่ วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกบั การ
พัฒนาด้านจิตใจและความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของประชาชนประกอบกัน
(๓) ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการด าเนิ น กิ จกรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการดาเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล
(๔) ส่ งเสริ มให้ส มาชิ กและประชาชนมี ค วามสามัคคี ปรองดอง รู ้ จกั ยอมรั บใน
ความเห็นทางการเมืองโดยสุ จริ ตที่แตกต่าง และแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

๒๖
(๕) กิ จ กรรมอื่ น อัน จะยัง ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข รวมทั้งการพัฒ นาพรรคการเมื อ งให้เป็ นสถาบัน ทางการเมื อ ง
ของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากกิ จ กรรมทางการเมื อ งตามวรรคหนึ่ งแล้ว พรรคมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบต่อสมาชิกและประชาชนดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกและประชาชนทัว่ ไปในการ
กาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจทางการเมือง
(๒) ส่ งเสริ มและให้ความเป็ นธรรมแก่สมาชิกในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับ
(๓) ส่ งเสริ มและปลูกฝังความสานึกทางการเมืองและให้การอบรมเพื่อพัฒนาความ
เป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
(๔) พิจารณาช่วยเหลือและเป็ นปากเสี ยงให้ผทู ้ ี่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทา
อันไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรมของหน่วยงานของรัฐ
(๕) เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคให้สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปทราบ
(๖) พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่ มีความเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้ อ ๒๑ พรรคอาจจัดให้มีผูส้ นับสนุ นกิจกรรมของพรรคได้ โดยแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท
ดังนี้
(๑) เยาวชน ได้แก่ บุคคลผูม้ ีอายุยงั ไม่ครบสิ บแปดปี บริ บูรณ์ และมีคุณสมบัติตามข้อ
๑๑ (๑) (๓) และ (๔) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ ที่แสดงความจานงขอเป็ นผูส้ นับสนุ น
กิจกรรมต่างๆ ของพรรค
(๒) ผูส้ ู งอายุได้แก่บุคคลผูม้ ีอายุต้ งั แต่หกสิ บปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ (๑)
(๓) และ (๔) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ ที่แสดงความจานงขอเป็ นผูส้ นับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของพรรค
(๓) บุ คคลทัว่ ไปและองค์กรต่างๆ ได้แก่ บุ คคล องค์กร หรื อหน่ วยงาน ที่ มีความ
สนใจและแสดงความจานงขอเป็ นผูส้ นับสนุนกิจกรรมของพรรค แต่ไม่ได้เป็ นสมาชิก
สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละบทบาทของผู ้ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมของพรรค ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ หารกาหนด แต่จะให้ผสู ้ นับสนุนกิจกรรมของพรรคเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานของพรรคหรื อควบคุ ม ครอบงา ชี้ นากิจกรรมของพรรคในลักษณะที่ทาให้พรรคหรื อ
สมาชิกขาดความเป็ นอิสระไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมมิได้

๒๗
ห้ามมิให้รับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานที่
มีบทบัญญัติของกฎหมาย ห้ามมิให้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง
หมวด ๔
โครงสร้ างของพรรค
ส่ วนที่ ๑
สานักงานใหญ่
ข้ อ ๒๒ สานักงานใหญ่ พรรคเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารงานของพรรคอยู่ในการกากับ
ดู แลของเลขาธิ การพรรค ตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และให้มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัดต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๓ ในการบริ หารงานของพรรคให้มีหน่วยงานต่อไปนี้อยูใ่ นสานักงานใหญ่
(๑) สานักงานหัวหน้าพรรค มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑.๑) ตรวจสอบกลัน่ กรองเรื่ องก่อนเสนอหัวหน้าพรรค ทั้งเรื่ องที่เป็ นกิจการ
ภายในและที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๑.๒) สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรค
(๑.๓) ดาเนินการอื่นใดตามที่หวั หน้าพรรคหรื อรองหัวหน้าพรรคมอบหมาย
(๒) สานักเลขาธิการพรรค มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒.๑) บริ หารกิจการภายในของพรรค
(๒.๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมของพรรค
(๒.๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
(๒.๔) ประสานความร่ วมมือระหว่างพรรค ส.ส. และรัฐมนตรี ในสังกัดพรรค
(๒.๕) ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ หั ว หน้ า พรรค
มอบหมาย
(๓) สานักนายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๓.๑) ดาเนินการรับสมัครสมาชิก
(๓.๒) จัดทาและบริ หารฐานข้อมูลสมาชิกและรายงานข้อมูลสมาชิก
(๓.๓) บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก

๒๘
พรรคอาจจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) สานักนโยบาย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑.๑) ศึ ก ษาวิเคราะห์ วิจ ัย และรวบรวมข้อ มู ล ต่ างๆ อัน จะเป็ นประโยชน์
ต่อการกาหนดนโยบาย
(๑.๒) กาหนดนโยบายที่จะใช้ในการหาเสี ยงเลือกตั้งของพรรค
(๑.๓) เสนอให้มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคให้ทนั ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
(๑.๔) เสนอวิธีการที่จะนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
(๑.๕) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
(๒) สานักสื่ อสารการเมือง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒.๑) บริ หารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(๒.๒) ประชาสัม พัน ธ์ อุ ดมการณ์ นโยบาย และกิ จกรรมทางการเมื องของ
พรรค
(๒.๓) แถลงข่ าวและให้ข ้อ มู ล ต่ อ สื่ อ มวลชนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มอบหมาย
(๒.๔) ชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ ง ต่ อ ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พรรคและสถานการณ์
ทางการเมือง
(๓) สานักกฎหมาย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๓.๑) รับผิดชอบด้านคดีความที่เกี่ยวข้องกับพรรคและบุคลากรของพรรค
(๓.๒) ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่
พรรคและบุคลากรของพรรค รวมถึงประชาชนทัว่ ไปตามที่มีการร้องขอ
(๓.๓) จัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลืองานของพรรคตามความจาเป็ น
(๓.๔) จัดทาร่ างคาสั่งและหนังสื อต่างๆ
(๓.๕) ประสานงานด้านกฎหมายกับที่ปรึ กษากฎหมายของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมือง
(๓.๖) พิจารณาและให้คาแนะนาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการของรัฐสภาและ
รัฐมนตรี
(๓.๗) อ านาจหน้าที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ หั ว หน้าพรรค
มอบหมาย

๒๙
(๔) สานักธรรมาภิบาลและตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๔.๑) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของพรรคกาหนด
(๔.๒) ตรวจสอบการรับบริ จาคและการจัดหารายได้ของพรรคให้เป็ นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ
(๔.๓) ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อพรรคในการบริ หารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ตามที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
(๔.๔) ตรวจสอบการจัดทาบัญชี และรายงานค่าใช้จ่าย
(๔.๕) ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นของพรรคให้เป็ นไปโดย
ถูกต้อง คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ
(๔.๖) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพรรคมอบหมาย
(๕) สานักเครื อข่ายและกิจกรรมทางการเมือง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๕.๑) จัดทาแผนหรื อโครงการที่พรรคจะต้องดาเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งหรื อนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๕.๒) จัด กิ จ กรรมทางการเมื อ งในแต่ ล ะปี ให้ เป็ นไปตามแผนและตามที่
กาหนดในข้อบังคับ
(๕.๓) ประสานกับ ส านัก ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ จัด กิ จ กรรมระดมทุ น หรื อ การหา
รายได้ของพรรค
(๖) สานักกิจการสาขาและตัวแทนพรรคประจาจังหวัด มี อานาจหน้าที่ ดังนี้
(๖.๑) กากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรคและตัวแทน
พรรคประจาจังหวัดให้เป็ นไปตามแผนหรื อ โครงการที่ ก าหนดไว้ และสอดคล้อ งกับกฎหมาย
และข้อบังคับ
(๖.๒)ตรวจสอบกลัน่ กรองแผนหรื อโครงการที่สาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัดเสนอก่อนส่ งให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
(๖.๓) ประสานงานกับสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัด เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัดเป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
(๖.๔) ประสานงานกับสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด สมาชิ กเพื่อ
ประโยชน์ในการหาเสี ยงเลือกตั้งของผูส้ มัครของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้ง
(๗) สานักงบประมาณและการจัดหารายได้ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้

๓๐
(๗.๑) บริ หารเงินและทรัพย์สินของพรรค
(๗.๒) จัดทาบัญชี รายได้ และรายจ่ายของพรรค
(๗.๓) จัดทางบการเงิน
(๗.๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับบริ จาค
(๗ .๕ ) จั ด หารายได้ ข องพ รรคตามขอบเขตและเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมาย
และข้อบังคับพรรคกาหนด
(๗.๖) ประสานงานกับ กองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งเกี่ ย วกับ เงิ น
อุดหนุน การใช้จ่ายเงิน และการรายงานค่าใช้จ่าย
(๘) ส านัก จัด การประชุ ม ของสมาชิ ก สภาผู แ้ ทนราษฎร การประชุ ม รั ฐ มนตรี
และการประชุมร่ วมของกรรมการบริ หาร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และรัฐมนตรี
(๙) สานักหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ หารมีมติให้จดั ตั้งขึ้น
การก าหนดรู ปแบบการบริ หารของส านั ก ต่ า งๆ ค่ า จ้ า ง สวัส ดิ ก าร สิ ทธิ
และประโยชน์ ต อบแทนอย่างอื่ น ของเจ้าหน้าที่ ห รื อ ผู ป้ ฏิ บัติ ง าน ตลอดจนการท าสั ญ ญาจ้า ง
การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง การถอดถอนออกจากต าแหน่ งและการลงโทษให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ หารกาหนด
ส่ วนที่ ๒
สาขาพรรค
ข้ อ ๒๔ ให้พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในพื้นที่ภาคต่างๆ ตามบัญชี รายชื่ อภาคและจังหวัด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่ งสาขา ส่ วนการจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มเติม
นอกจากนี้ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดโดยสาขาพรรคแต่ละสาขา
ต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่หา้ ร้อยคนขึ้นไป
สาขาพรรคที่จดั ตั้งขึ้นให้ใช้ชื่อสาขาพรรคประกอบกับชื่อท้องที่ที่สาขาพรรคนั้นตั้งอยูเ่ ป็ น
ชื่อสาขาหรื อจะใช้ชื่อภาคของพื้นนั้นประกอบเป็ นชื่อสาขาพรรคก็ได้
(พรรคเพื่อไทย สาขา
)
ข้ อ ๒๕ เมื่ อคณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ เห็ น ชอบกับการจัด ตั้งสาขาพรรคแล้วให้จดั การ
ประชุ มสมาชิ กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกคณะกรรมการ

๓๑
สาขาพรรคภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ คณะกรรมการบริ หารมี มติ ซึ่ งในที่ ประชุ มครั้งนี้ ตอ้ งมี
สมาชิกมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
การเลื อกคณะกรรมการสาขาพรรคให้เลื อกหัวหน้าสาขาพรรค รองหัวหน้าสาขาพรรค
เลขานุ การสาขาพรรค รองเลขานุ การสาขาพรรค เหรัญญิ กสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิ กสาขา
พรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไม่เกินสามคน
การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ นกรรมการสาขาพรรค ให้ ก ระท าโดยมติ ค ณะ
กรรมการบริ หารหรื อโดยสมาชิ กที่เข้าร่ วมประชุ ม แต่การเสนอชื่ อโดยสมาชิ กจะต้องมีผูร้ ับรอง
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน และสมาชิ กคนหนึ่ งมีสิทธิ เสนอชื่ อสมาชิ กเป็ นกรรมการสาขาพรรคได้ไม่เกิน
หนึ่งคน
ข้ อ ๒๖ เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคตามข้อ ๒๔ แล้ว ให้หวั หน้าพรรคมีหนังสื อแจ้งการจัดตั้งสาขา
ต่ อนายทะเบี ยนพรรคการเมื องภายในสิ บห้าวัน นับแต่ วนั ที่ จดั ตั้งสาขานั้น โดยยื่น ไปพร้อ มกับ
รายงานการประชุ มจัดตั้งสาขาพรรค บัญชี รายชื่ อคณะกรรมการสาขาพรรค สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้องของกรรมการสาขาพรรค บัญชีรายชื่อสมาชิก
ที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรค และแผนผังแสดงที่ต้ งั สาขาพรรค ตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนด
ข้ อ ๒๗ เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงที่ ต้ งั สาขาพรรคหรื อคณะกรรมการสาขาพรรค กรณี ครบ
วาระ ตาย ลาออก เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ เลือกกรรมการสาขาพรรค กรรมการสาขา
พรรคเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรื อเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆ ให้หวั หน้าพรรคมีหนังสื อแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น และประกาศ
ให้ประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไปด้วย
ข้ อ ๒๘ เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสื อรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคหรื อการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริ หารพรรคทราบ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการสาขาพรรคนั้น
ข้ อ ๒๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๖ ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาพรรค รองหัวหน้า
สาขาพรรค เลขานุ การสาขาพรรค รองเลขานุ การสาขาพรรค เหรัญญิ กสาขาพรรค นายทะเบี ยน
สมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไม่เกินสามคน ซึ่ งเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่สาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรคต้อ งเป็ นสมาชิ ก พรรคและมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ าม
เช่นเดียวกับกรรมการบริ หาร

๓๒
กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปีนับแต่วนั ที่ได้รับเลือกและเมื่อพ้น
จากตาแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกเป็ นกรรมการสาขาพรรคอีกได้
ในกรณี เลขาธิ การพรรคเห็นว่ากรรมการสาขาพรรคผูใ้ ดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่ งต่อไปหรื อหากให้ดารงตาแหน่ งต่ อไปอาจทาให้พรรคได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ให้เลขาธิ การพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่ องดังกล่าวเพื่อเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการ
บริ หารพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งได้
ข้ อ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอานาจหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐ (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕) และที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเพื่อหาสมาชิกเพิ่มขึ้น และรักษาสถานภาพสมาชิก
(๒) ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมทางการเมื อ งและการอบรมอื่ น ๆ ตามเจตนารมณ์
อุดมการณ์ และแนวนโยบายของพรรคแก่สมาชิก
(๓) เผยแพร่ เจตนารมณ์ อุ ด มการณ์ แนวนโยบาย และกิ จ กรรมของพรรค
แก่ประชาชนทัว่ ไป
(๔) รณรงค์หาเสี ยงช่วยเหลือและสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ดาเนิ น กิ จกรรมร่ วมกับประชาชนในท้องถิ่ นและดาเนิ น โครงการเศรษฐกิ จ
ตามที่พรรคแนะนาหรื อเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตความเป็ นอยู่และรายได้ของประชาชน
ในท้องถิ่น
(๖) บริ หารกิจการภายในสาขาพรรคให้มีประสิ ทธิภาพ
(๗) ด าเนิ น การเพื่ อ ให้มี การคัด เลื อ กผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งเป็ นสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
(๘) เสนอแผนหรื อโครงการที่จะดาเนินกิจกรรมตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ในแต่ละปี ให้หวั หน้าพรรคทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี
(๙) เสนอแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๑๐) ควบคุม ดูแล ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตนของสมาชิ กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับ
(๑๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายหรื อข้ อ บั ง คั บ พรรคก าหนดหรื อ
ที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
ข้ อ ๓๑ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ

๓๓
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากความเป็ นสมาชิก
(๔) พ้น จากต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาพรรค รองหั ว หน้ า สาขาพรรค เลขานุ ก าร
สาขาพรรค รองเลขานุ การสาขาพรรค เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรค นายทะเบี ยนสมาชิ ก สาขาพรรค
โฆษกสาขาพรรค และกรรมการอื่น
(๕) คณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ ให้พ ้น จากต าแหน่ ง เนื่ อ งจากกระท าการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบี ยบ หรื อ ค าสั่ ง ของพรรค หรื อ มี พ ฤติ ก รรมเสื่ อ มเสี ยอัน อาจก่ อ ให้เกิ ด
ความเสี ยหาย ต่อพรรคอย่างร้ายแรง
(๖) ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคมีมติหรื อคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่เข้าประชุมหรื อของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุ มแล้วแต่กรณี ให้พน้ จากตาแหน่ งเนื่ องจากมีพฤติกรรมเสื่ อมเสี ยอันอาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง
(๗) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๙ วรรคสอง
ข้ อ ๓๒ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสาขาพรรค นอกจากตาแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคว่างลง
ก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง เข้าดารง
ตาแหน่ งแทนตาแหน่ งที่ว่าง โดยให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่ ง
เท่ากับวาระการดารงตาแหน่ งที่เหลืออยู่ของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แต่ถา้ คณะกรรมการ
สาขาพรรคมีวาระการดารงตาแหน่ งเหลือไม่ถึงเก้าสิ บวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตาแหน่งกรรมการสาขาพรรคที่วา่ งลงนั้นก็ได้
ข้ อ ๓๓ ในกรณี ที่ตาแหน่ งหัวหน้าสาขาพรรคว่างลงให้มีการประชุ มสาขาพรรค เพื่อเลือก
หัวหน้าสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง ในระหว่างที่ไม่มีหวั หน้าสาขา
พรรคให้รองหัวหน้าสาขาพรรครักษาการแทน ถ้ารองหัวหน้าสาขาพรรคไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน
การดาเนิ นการใดๆของคณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคหนึ่ งเมื่อดาเนิ นการเสร็ จแล้ว
ให้คณะกรรมการสาขาพรรครายงานให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
ข้ อ ๓๔ นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อ

๓๔
(๑) ต าแหน่ ง กรรมการสาขาพรรคว่ า งลงเกิ น กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการ
สาขาพรรคทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริ หารสั่งให้พน้ จากตาแหน่ งเพราะกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย
หรื อข้อบังคับหรื อกระทาการอื่นใดอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง
(๓) ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคมี ม ติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสาม
ของสมาชิกของสาขาพรรคที่เข้าร่ วมประชุมให้พน้ จากตาแหน่ง
ข้ อ ๓๕ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรคหรื อเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ
พ้นจากตาแหน่ งให้เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิ บวัน ให้กรรมการสาขาพรรค
ที่พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะตามข้อ ๓๔ (๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยูห่ รื อมีแต่ไม่ยนิ ยอมดาเนินการเลือก
คณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลขาธิ การพรรคดาเนิ นการให้มีการเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุดใหม่
ข้ อ ๓๖ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้
มีข้ ึนปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องทาการประชุมก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรค
(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกเหนือจากกรณี ตาม
(๑) ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรคหรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติให้จดั ขึ้น
สมาชิ ก ซึ่ งอยู่ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสาขาพรรคซึ่ งมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่ งในห้า ของจ านวนสมาชิ ก ทั้งหมดในพื้ น ที่ ข องสาขาพรรคมี สิ ท ธิ เข้าชื่ อ เป็ นหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุ มใหญ่วิสามัญสาขาพรรคได้ โดยหนังสื อร้องขอต้อง
ระบุถึงสาเหตุที่ขอให้เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย คณะกรรมการสาขา
พรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ได้รับหนังสื อร้องขอ
การประชุ ม ใหญ่ ของสาขาพรรคต้องมี กรรมการสาขาพรรคจานวนไม่ น้อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการสาขาพรรคทั้ง หมดและสมาชิ ก พรรคซึ่ ง อยู่ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิด ชอบของ
สาขาพรรค ทั้งนี้ มีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การลงมติให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่การลงมติ เพื่อคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการลงมติเลือกกรรมการสาขาพรรคให้ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

๓๕
ให้เลขานุ การสาขาพรรคเป็ นเลขานุ การที่ประชุ ม หากเลขานุการสาขาพรรคไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการสาขาพรรคเป็ นเลขานุการที่ประชุมแทน
การบริ ห ารของสาขาพรรค นอกจากที่ ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
ส่ วนที่ ๓
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ข้ อ ๓๗ เขตเลื อ กตั้ง ในจัง หวัด ใดที่ มิ ไ ด้เป็ นที่ ต้ ัง ของส านั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาพรรค
ถ้ามีสมาชิ กซึ่ งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่ งร้อยคนให้พรรคแต่งตั้งสมาชิ ก
ซึ่ งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่ งมาจากการเลือกของสมาชิ กดังกล่าวเป็ นตัวแทน
พรรคประจาจังหวัดเพื่อดาเนินกิจกรรมของพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดที่ต้ งั ขึ้น ให้มีสานักงานตัวแทนพรรคประจาจังหวัดโดยให้ใช้ชื่อ
จังหวัดต่อท้ายกับชื่ อพรรคเป็ นชื่ อสานักงานและระบุเขตเลือกตั้งต่อท้าย (สานักงานตัวแทนพรรค
เพื่อไทย ประจาจังหวัด
เขตเลือกตั้งที่
)
ตัว แทนพรรคประจ าจัง หวัด ต้อ งเป็ นสมาชิ ก พรรคซึ่ งมี ภู มิ ล าเนาอยู่ในเขตเลื อ กตั้งนั้น
และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริ หาร
ข้ อ ๓๘ การเลือกตัวแทนพรรคประจาจังหวัดให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้พรรคดาเนินการเรี ยกประชุ มสมาชิ กในเขตเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตัวแทน
พรรคประจาจังหวัดนั้น โดยประกาศให้ส มาชิ กทราบเป็ นการทัว่ ไปว่าจะมี การประชุ มดังกล่ าว
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
(๒) ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(๓) สมาชิ ก ที่ เข้าร่ วมประชุ มหรื อคณะกรรมการบริ ห ารมี สิ ทธิ เสนอชื่ อ สมาชิ ก
เพื่อให้คดั เลือกเป็ นตัวแทนพรรคประจาจังหวัด ได้ กรณี สมาชิ กเป็ นผูเ้ สนอชื่ อ ต้องมีสมาชิ กที่เข้า
ร่ วมประชุมรับรองไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
(๔) มติให้คดั เลือกตัวแทนพรรคประจาจังหวัดต้องมีคะแนนเสี ยงให้ความเห็นชอบ
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม
(๕) เมื่อได้ตวั แทนพรรคประจาจังหวัดแล้วให้คณะกรรมการบริ หารมีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคคลนั้นเป็ นตัวแทนพรรคประจาจังหวัด และให้หวั หน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง

๓๖
ทราบภายในสิ บห้าวันนับตั้งแต่วนั ที่มีมติแต่งตั้ง พร้อมทั้งส่ งรายงานการประชุมการแต่งตั้งตัวแทน
พรรคประจาจังหวัด บัญชี รายชื่อตัวแทนพรรคประจาจังหวัด พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้องของตัวแทนพรรคประจาจังหวัด รวมทั้งบัญชีรายชื่ อ
สมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนด
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด ในแต่ละพื้นที่ให้มีจานวนไม่ เกิน ๕ คน มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี เมื่อพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดอาจได้รับเลือก
ให้เป็ นตัวแทนพรรคประจาจังหวัดอีกก็ได้
ข้ อ ๓๙ นอกจากพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดพ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อมีเหตุตามข้อ ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๕) หรื อ (๗) แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๔๐ ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่ นเดียวกับคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐ เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
การบริ หารงานของตั ว แทนพ รรคประจ าจั ง หวัด ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที่ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารกาหนด
หมวด ๕
การบริหารงานและการดาเนินกิจการของพรรค
ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๔๑ การบริ หารงานของพรรคประกอบด้วย
(๑) ที่ประชุมใหญ่
(๒) คณะกรรมการบริ หาร
(๓) คณะผูบ้ ริ หาร
(๔) ผูด้ าเนินงานพรรค
(๕) ที่ประชุมร่ วมของคณะกรรมการบริ หาร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และรัฐมนตรี
(๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี
(๗) ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

๓๗
ส่ วนที๒
่
ทีป่ ระชุมใหญ่
ข้ อ ๔๒ ที่ประชุมใหญ่เป็ นองค์กรบริ หารสู งสุ ดของพรรค
(๑) การประชุ มใหญ่สามัญหมายถึงการประชุมที่คณะกรรมการบริ หารจัดให้มีข้ ึน
ปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกปี
(๒) การประชุ มใหญ่วิสามัญหมายถึงการประชุ มใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณี ตาม
(๑)ซึ่งอาจกระทาได้โดย
(๒.๑) มติของคณะกรรมการบริ หาร
(๒.๒) สมาชิ กซึ่ งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่
ของจานวนสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่
(๒.๓) กรรมการบริ หารจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมการบริ หารทั้งหมดเท่าที่มีอยูร่ ้องขอให้จดั ประชุมใหญ่
(๒.๔) สมาชิ กจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยูห่ รื อไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยห้าสิ บคนแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่าร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่
หนังสื อร้องขอต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาด้วย ในกรณี น้ ี คณะกรรมการบริ หารต้องจัดให้มีการประชุ มภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อร้องขอ
ข้ อ ๔๓ หนังสื อ บอกกล่ าวเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ให้ ล งพิ ม พ์โ ฆษณาอย่า งน้อ ยหนึ่ งครั้ งใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน สื่ ออิเลคทรอนิ กส์ หรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่ นก็ได้ ก่อนวัน
นัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่าสามวันหรื อให้ผูม้ ีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มทราบก่อนวันนัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวัน
ในหนัง สื อ บอกกล่ าวเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ให้ ร ะบุ ว นั เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม พร้ อ มทั้ง
ระเบียบวาระการประชุม
ข้ อ ๔๔ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่มีดงั นี้
(๑) กรรมการบริ ห ารจ านวนไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการบริ ห าร
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) ผู ้แ ทนของสาขาพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนสาขาพรรคที่ มี อ ยู่
ในจานวนนี้จะต้องประกอบด้วยผูแ้ ทนของสาขาพรรคไม่นอ้ ยกว่าสองสาขา ซึ่ งมาจากภาคที่ต่างกัน

๓๘
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๓) ตัว แทนพรรคประจาจังหวัด จานวนไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของตัว แทนพรรค
ประจาจังหวัด
(๔) คณะผูบ้ ริ หาร
(๕) ตัว แทนสมาชิ กตามจ านวนและหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
กาหนด
(๖) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ถ้ามี)
(๗) รัฐมนตรี (ถ้ามี)
ทั้งนี้ มีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยห้าสิ บคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๔๕ มติของที่ประชุ มใหญ่ให้ถือเสี ยงข้างมาก ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้ประธานที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ อกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ย งชี้ ขาด
ในกรณี ที่ผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มใหญ่ดารงตาแหน่ งหลายฐานะในคราวเดียวกัน
ให้มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เพียงเสี ยงเดียว
การลงมติในที่ประชุ มใหญ่ให้กระทาโดยเปิ ดเผยเว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๗
(๓)และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้ อ ๔๖ ให้หัวหน้าพรรคเป็ นประธานที่ ประชุ มใหญ่ และเลขาธิ การพรรคเป็ นเลขานุ การ
ที่ ประชุ มใหญ่ ในกรณี หัวหน้าพรรคหรื อ เลขาธิ การพรรคไม่ อ ยู่ห รื อไม่ อาจปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ได้ให้
ประธาน คณะผูบ้ ริ หารหรื อเลขานุ การคณะผูบ้ ริ หารเป็ นประธานที่ประชุ มใหญ่หรื อเลขานุ การที่
ประชุ มใหญ่แล้วแต่กรณี ในกรณี ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อเลขานุ การคณะผูบ้ ริ หารไม่อยูห่ รื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้รองประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อผูช้ ่ วยเลขานุ การคณะผูบ้ ริ หารเป็ นประธาน
ที่ประชุมใหญ่หรื อเลขานุการที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๔๗ กิจการต่อไปนี้ให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่
(๑) การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาประกาศอุ ดมการณ์ ทางการเมื อ งหรื อ นโยบายของ
พรรค
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรค
(๓) การเลือกหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิ การพรรค รองเลขาธิ การพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริ หารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกคณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค

๓๙
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดาเนิ นกิจการของพรรคการเมืองที่ได้
ดาเนินการไปในรอบปี ที่ผา่ นมา และแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร หรื อหัวหน้าสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง กฎหมาย และข้อบังคับนี้
การเสนอเรื่ องให้ที่ประชุ มใหญ่ พิจารณาให้ทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อเลขาธิ การพรรค
ไม่ น้อยกว่าสิ บห้าวันก่ อนวันประชุ มใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบี ยบวาระการประชุ ม เว้นแต่
เป็ นการเสนอโดยมติของคณะกรรมการบริ หาร
กิ จ การตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่ อ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ล้ว
ให้ หั ว หน้ า พรรคมี ห นั ง สื อ แจ้ง ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบเพื่ อ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
การจดทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ส่ วนที่ ๓
คณะกรรมการบริหาร
ข้ อ ๔๘ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารคณะหนึ่ ง มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า เก้า คน แต่ ไ ม่ เกิ น
ยี่สิบเก้าคนประกอบด้วยหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิ การพรรค รองเลขาธิ การพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิ กพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริ หารอื่นๆ โดยดาเนิ นการ
เลือกตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ให้เลือกหัวหน้าพรรคก่อนโดยให้สมาชิ กผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นผูเ้ สนอชื่ อต่อที่
ประชุมซึ่งต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมรับรองไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บคน
(๒) เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคได้แล้วให้เลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค เลขาธิ การพรรค
รองเลขาธิ การพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริ หาร
อื่นๆ
(๓) การเลื อกบุ คคลตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคหรื อผูท้ ี่ หัวหน้าพรรคมอบหมาย
เสนอชื่อต่อที่ประชุ มเพื่อลงมติ ในการเสนอชื่ อจะต้องมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรับรองไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน
ทั้งนี้ไม่ตดั สิ ทธิสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการเสนอชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุม

๔๐
(๔) ตาแหน่ งรองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิ การพรรค และกรรมการบริ หารอื่น ๆ
ให้มีจานวนตามที่ ที่ประชุ มใหญ่ กาหนดทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ เกินจานวนตามที่ ระบุ ไว้ใน
วรรคหนึ่ง
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ตามวรรคหนึ่ ง
ให้กระทาโดยการลงคะแนนลับและให้ถือเอาจานวนคะแนนเสี ยงฝ่ ายที่มากที่สุด ในกรณี มีคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
ให้หัวหน้าพรรคเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้า
พรรคก าหนดเป็ นรองประธานคณะกรรมการบริ ห าร และให้เลขาธิ ก ารพรรคเป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ห าร เลขาธิ ก ารพรรคอาจแต่ ง ตั้ง ให้ ร องเลขาธิ ก ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง เป็ น
รองเลขานุการคณะกรรมการบริ หารก็ได้
คุ ณ สมบั ติ แ ละลัก ษณะต้อ งห้ า มของกรรมการบริ ห ารพรรคให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้ อ ๔๙ คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่ประชุ มใหญ่ เลื อกคณะกรรมการบริ หารไม่ ครบจานวนตามข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ ง
แล้วต่ อมามี การเลื อกกรรมการบริ หารเพิ่ม ให้กรรมการบริ ห ารที่ ได้รับเลื อกเพิ่ม อยู่ในตาแหน่ ง
เท่าวาระที่เหลืออยูข่ องคณะกรรมการบริ หารชุดเดิม
ข้ อ ๕๐ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ด าเนิ น กิ จ กรรมของพรรคให้ เป็ นไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย นโยบาย
ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ
คณะกรรมการเลือกตั้งและของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) กาหนดนโยบายการบริ หารและพัฒนาพรรค
(๓) ออก แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย หรื อข้อบังคับแล้วแต่กรณี
(๔) ก ากับ ดู แ ล ตรวจสอบ และแนะน าให้ ส าขาพรรค และตัวแทนพรรคประจ า
จังหวัดปฏิบตั ิการตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับ
(๕) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุ งพรรค
(๖) พิจารณาอนุมตั ิให้จดั ตั้งและยุบเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
(๗) ควบคุ ม และก ากับ ดู แ ลมิ ใ ห้ ส มาชิ ก กระท าการอัน เป็ นการฝ่ าฝื น

๔๑
รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย ข้อ บังคับ รวมตลอดทั้งระเบี ยบ ประกาศ และค าสั่ งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรื อของนายทะเบียนพรรคการเมือง
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภา
มี ห น้าที่ ควบคุ มและกากับดู แลมิ ให้ส มาชิ กหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งในพรรคกระทาการในลักษณะ
ที่อาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื ออาจเป็ นคุณ
หรื อโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครรับเลือกเป็ นสมาชิกวุฒิสภาไม่วา่ โดยตรงตรงหรื อทางอ้อม
เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อเมื่อคณะกรรมการบริ หารได้รับแจ้ง
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกกระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื น (๖) ให้คณะกรรมการบริ หาร
มีมติ หรื อสั่งการให้สมาชิ กยุติการกระทานั้นโดยพลัน และกาหนดมาตรการหรื อวิธีการที่จาเป็ น
เพื่อมิให้สมาชิ กผูใ้ ดกระทาการอันอาจมีลกั ษณะดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ
(๑) จัดทาแผนหรื อโครงการที่จะดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกาหนด
(๒) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ใ น ข้ อ อื่ น แห่ งข้ อ บั ง คั บ นี้
และกฎหมาย
คณะกรรมการบริ หารอาจมี มติมอบหมายให้หัวหน้าพรรค หรื อกรรมการบริ หาร
คนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อคณะผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิ หน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ งได้เท่ าที่ ไม่ขดั ต่ อ
กฎหมาย และข้อบังคับ
ข้ อ ๕๑ คณะกรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตาแหน่ง
(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูเ้ ข้าประชุมให้
พ้นจากตาแหน่ง
(๔) ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารทั้งหมด
ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่
(๕) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง
เมื่อคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งแล้วให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือก
คณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ภายในหกสิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจาก
ตาแหน่ง

๔๒
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ งตาม (๑) (๒) หรื อ (๔) ให้
คณะกรรมการบริ ห ารซึ่ งพ้น จากต าแหน่ ง นั้ นยัง คงปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ าที่ ป ระชุ ม ใหญ่
จะได้เลือกคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งเพราะหัวหน้าพรรคพ้นจาก
ต าแหน่ งตาม (๒) ให้รองหัว หน้าพรรคซึ่ ง เป็ นรองประธานคณะกรรมการบริ ห ารในขณะนั้น
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าพรรค ในกรณี ที่มิได้กาหนดรองประธานคณะกรรมการบริ หารไว้ ให้
คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ งรักษาการในตาแหน่ งหัวหน้าพรรคไป
ก่อน จนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ และคณะกรรมการบริ หารชุ ด
ใหม่ได้เข้ารับหน้าที่แล้ว
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ งตาม (๓) ให้ที่ประชุ มใหญ่
มีมติ ว่าจะให้คณะผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิหน้าที่ แทนหรื อจะมีมติให้สมาชิ กตามจานวนที่ ที่ประชุ มใหญ่
มีมติปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการบริ หารจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริ หาร
ชุดใหม่
ข้ อ ๕๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๕๑ กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งเป็ นการ
เฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้ น จากต าแหน่ งหั ว หน้ า พรรค รองหั ว หน้ า พ รรค เลขาธิ การพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรื อโฆษกพรรค
(๔) ที่ประชุ มใหญ่มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูเ้ ข้าประชุ ม
ให้พน้ จากตาแหน่ง
(๕) พ้นจากการเป็ นสมาชิก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๘ วรรคท้าย
ข้ อ ๕๓ เมื่อตาแหน่ งกรรมการบริ หารอื่นว่างลงนอกจากหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิ การพรรค รองเลขาธิ การพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิ กพรรค หรื อโฆษกพรรค
คณะกรรมการบริ หารอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริ หารแทนตาแหน่งที่ว่างลง
และให้ ก รรมการบริ ห ารที่ ไ ด้รั บ เลื อ กใหม่ อ ยู่ในต าแหน่ งเพี ยงเท่ าวาระที่ เหลื อ อยู่ ถ้าต าแหน่ ง
รองหัวหน้าพรรค เลขาธิ การพรรค รองเลขาธิ การพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
หรื อโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริ หารพรรคอาจให้จดั ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกผูด้ ารง

๔๓
ตาแหน่ งนั้นใหม่ และให้ผูไ้ ด้รับเลือกดารงตาแหน่ งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ในระหว่างที่ยงั ไม่มี
การเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งแทนดังกล่ าว คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต่งตั้งกรรมการบริ ห ารคนใด
คนหนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งนั้นไปก่อนเป็ นการชัว่ คราว
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ห ารครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ ย นชื่ อ ตัว เปลี่ ย นชื่ อ สกุ ล หรื อ
เปลี่ ย นแปลงด้ว ยเหตุ ใ ดๆ ให้ หั ว หน้ า พรรคแจ้ง ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบภายใน
สิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ มีเหตุดงั กล่าว
ข้ อ ๕๔ ในกรณี หัวหน้าพรรคไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้รองหัวหน้าพรรค
ที่เป็ นรองประธานคณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่รักษาการแทน ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรคตาแหน่ง
ดังกล่าวหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริ หารคนใด
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ แ ทนให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ งท าหน้ า ที่
รักษาการแทน
ในกรณี ผูด้ าเนิ น งานพรรคตาแหน่ งใดไม่ อยู่หรื อไม่ อาจปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ได้และไม่ มีผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับรองให้หวั หน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่รักษาการแทน
ข้ อ ๕๕ การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารต้องมี กรรมการบริ ห ารมาประชุ ม ไม่ น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้หวั หน้าพรรคเป็ นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้
รองประธานคณ ะกรรมการบริ หารท าหน้ า ที่ ป ระธานแทน ถ้ า ไม่ มี ร องประธาน คณ ะ
กรรมการบริ หารหรื อมี แต่ ไ ม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ แ ละหั ว หน้ า พ รรคมิ ได้ ม อบหมาย
ให้ก รรมการบริ ห ารคนใดปฏิ บัติ ห น้าที่ แ ทนให้ที่ ประชุ ม เลื อกกรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง
เป็ นประธาน
มติ ของที่ ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมากเว้น แต่ ขอ้ บังคับจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งหากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยง
หนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริ หารประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการเพื่อให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว
มีอานาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด

๔๔
ข้ อ ๕๗ หั ว หน้ า พรรคมี อ านาจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งเป็ นสมาชิ ก โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ หั ว หน้ า พรรค หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร ตามที่
หัวหน้าพรรค หรื อกรรมการบริ หารพรรคมอบหมาย
ส่ วนที่ ๔
คณะผู้บริหาร
ข้ อ ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานพรรค คณะกรรมการบริ หารอาจแต่ งตั้งสมาชิ ก
จานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิ บเอ็ดคนเป็ นคณะผูบ้ ริ หาร
ให้หวั หน้าพรรคเป็ นประธานคณะผูบ้ ริ หารและเลขาธิการพรรคเป็ นเลขานุการคณะผูบ้ ริ หาร
ข้ อ ๕๙ วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ งของคณะผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
ข้ อ ๖๐ การประชุมคณะผูบ้ ริ หารให้นาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริ หารมา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๖๑ ให้คณะผูบ้ ริ หารมีอานาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
ส่ วนที่ ๕
ผู้ดาเนินงานพรรค
ข้ อ ๖๒ ผูด้ าเนินงานพรรคประกอบด้วยหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และรองโฆษกพรรค
ข้ อ ๖๓ หัวหน้าพรรคมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) เป็ นผูแ้ ทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) กากับดูแลการบริ หารงานพรรคให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
(๓) บริ หารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญ่หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
(๔) สั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกี่ยวกับงานของพรรค
(๕) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึ กษาหัวหน้าพรรค
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่พรรค

๔๕
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทางานหรื อบุ คคลใดให้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ งรวมทั้งถอดถอนคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทางาน และบุคคล
ดังกล่าว
(๘) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(๙) จัดทารายงานการดาเนิ นกิจการของพรรคในรอบปี ปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่
ประชุ มใหญ่ของพรรคเพื่ออนุ มตั ิภายในเดือนเมษายนของทุกปี ตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กาหนด
(๑๐) อ าน าจห น้ า ที่ อื่ น ตาม ที่ กฎ ห ม ายห รื อข้ อ บั ง คั บ ก าห น ด ห รื อตาม ที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรกาหนด
เพื่ อ การนี้ หั ว หน้ า พ รรคจะมอบหมายเป็ นหนั ง สื อให้ ผู ้ ด าเนิ น งานพรรค
หรื อกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนทาการแทนก็ได้
ข้ อ ๖๔ รองหัวหน้าพรรคมีอานาจหน้าที่ตามที่หวั หน้าพรรคมอบหมาย
ข้ อ ๖๕ เลขาธิการพรรคมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในของพรรค
(๒) บริ หารและรับผิดชอบงานของสานักงานเลขาธิการพรรค
(๓) จัดการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ การประชุ ม อื่ น ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ดาเนิ นการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อหัวหน้า
พรรค
ข้ อ ๖๖ รองเลขาธิการพรรค มีอานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ข้ อ ๖๗ เหรัญญิกพรรคมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สิน รายรับรายจ่ายของพรรค
(๒) จัดทาบัญชีการเงิน แสดงรายรับรายจ่าย และงบดุลของพรรค
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ที่ พรรคได้รับมาให้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(๔) ดาเนิ นการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อหัวหน้า
พรรค
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ ๖๘ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอานาจหน้าที่ดงั นี้

๔๖
(๑) รั บ สมัค รบุ ค คลเข้าเป็ นสมาชิ ก ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ และลัก ษณะต้อ งห้ าม
ของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(๒) ควบคุ ม ดู แ ลทะเบี ยนสมาชิ ก ระบบฐานข้อ มู ล สมาชิ ก สาขาพรรค รายงาน
การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๓) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ หั ว หน้ า พรรค หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
มอบหมาย
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ ๖๙ โฆษกพรรคมีอานาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับพรรค
กิจกรรมทางสังคม และการเมืองตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแก่สื่อมวลชนและสาธารณชน
รองโฆษกพรรคมีอานาจหน้าที่ตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย
ข้ อ ๗๐ ในกรณี หัวหน้าพรรคเห็นสมควรให้มีตาแหน่ งอื่น เพื่อช่ วยดาเนิ นงานพรรคระดับ
รองจากต าแหน่ งผู ้ด าเนิ น งานพรรคที่ ก าหนดไว้ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ เช่ น ผู ้อ านวยการพรรค
รองผูอ้ านวยการพรรค ประธานภาค รองประธานภาค ประธานเขตพื้ นที่ รองประธานเขตพื้น ที่
ผูช้ ่ วยเหรัญญิกพรรค ผูช้ ่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค เลขานุ การหัวหน้าพรรค หรื อตาแหน่ งอื่นๆ
ให้หัวหน้าพรรค มี อานาจกาหนดต าแหน่ งอื่ น นั้นและแต่ งตั้งสมาชิ กเข้าดารงตาแหน่ งดังกล่ าว
แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
ข้ อ ๗๑ ในกรณี ที่ มีการแต่ งตั้งผูอ้ านวยการพรรค ให้ผูอ้ านวยการพรรคทาหน้าที่ บริ ห าร
จัด การภายในส านั ก งานใหญ่ ข องพรรค ให้ ป ฏิ บัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ สนั บ สนุ น
และส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ของพรรค และสาขาพรรครวมทั้งอานวยความสะดวกให้กบั หน่ วยงาน
บริ หารต่ างๆ ของพรรคในการใช้สานักงานใหญ่ ดาเนิ น กิ จกรรมต่ างๆ ทั้งนี้ ผูอ้ านวยการพรรค
ต้องประสานงานกับเลขาธิการพรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ข้ อ ๗๒ ในกรณี ที่หวั หน้าพรรคพ้นจากตาแหน่ง ให้นาความในข้อ ๕๑ มาใช้บงั คับ และให้
ผูช้ ่วยดาเนินงานพรรคระดับรองที่หวั หน้าพรรคแต่งตั้งตามข้อ ๗๐ พ้นจากตาแหน่งด้วย
ให้ผูช้ ่ วยดาเนิ นงานพรรคระดับรองที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ งปฏิ บตั ิหน้าที่ ต่อไป
จนกว่าผูท้ ี่เข้ามาดารงตาแหน่งแทนตนเข้ารับหน้าที่หรื อมีการยุบตาแหน่ง

๔๗
ส่ วนที่ ๖
ทีป่ ระชุมร่ วมระหว่ างคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี
ข้ อ ๗๓ในกรณี ที่ หั ว หน้ า พรรคเห็ น สมควร อาจจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกัน ระหว่ า ง
คณะกรรมการบริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และรัฐมนตรี ของพรรค เพื่อพิจารณา
ในเรื่ องที่มีความสาคัญ
ให้นาข้อ ๕๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมร่ วมตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้ อ ๗๔ กรณี เรื่ องที่เข้าสู่ การพิจารณาของที่ประชุมร่ วมตามข้อ ๗๓ หากมีความเห็นขัดแย้ง
กันจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ซ่ ึ งอาจส่ งผลกระทบต่อความเป็ นเอกภาพของพรรค ให้หวั หน้าพรรค
สั่งงดการออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นโดยให้ต้ งั คณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ งประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคและบุ ค คลอื่ น ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ร่ ว มเห็ น ชอบอี ก ไม่ เกิ น ๔ คน เพื่ อ พิ จารณาและมี ม ติ
ในเรื่ องนั้น มติของคณะกรรมการพิเศษให้ถือเป็ นมติของที่ประชุมร่ วม
ส่ วนที่ ๗
ทีป่ ระชุมรัฐมนตรี
ข้ อ ๗๕ ให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มรัฐมนตรี ของพรรคและให้ที่ประชุ ม
รั ฐ มนตรี มี อ านาจพิ จารณาเรื่ อ งต่ างๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นโยบายของรั ฐ บาล การปฏิ บัติ ห น้าที่ ข อง
รัฐมนตรี ตลอดจนความสัมพันธ์กบั พรรคร่ วมรัฐบาลและเรื่ องอื่นๆตามที่คณะผูบ้ ริ หารกาหนด
ในกรณี ที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารให้หัวหน้าพรรคหรื อผูท้ ี่หัวหน้าพรรคมอบหมาย
เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
ส่ วนที่ ๘
ทีป่ ระชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้ อ ๗๖ ให้ประธานคณะผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรค
และให้ที่ประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร มีอานาจหน้าที่พิจารณาเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและเรื่ องอื่นๆตามที่คณะผูบ้ ริ หารกาหนด

๔๘
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ค ณะผู บ้ ริ ห ารให้ หั ว หน้า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคเป็ นผู ้เรี ย กประชุ ม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริ หารพรรค
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเลือกประธาน
ที่ ประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขานุ การที่ ประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และอาจให้มี
รองประธานผูช้ ่ วยเลขานุ การโฆษกของที่ ประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อตาแหน่ งอื่ นใด
ที่เห็นสมควรอีกก็ได้
ในกรณี ที่มีประธานที่ประชุ มสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวรรคสองให้ประธานที่ประชุ ม
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานการประชุม
คณะผูบ้ ริ ห ารหรื อคณะกรรมการบริ หารอาจกาหนดให้มีบุคคลอื่น ซึ่ งเป็ นสมาชิ กพรรค
ได้แ ก่ ผู ส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งของพรรค รั ฐ มนตรี ผู ด้ ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ บุ ค คลอื่ น ใด
เข้าร่ วมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ได้
ส่ วนที่ ๙
การบริหารงบประมาณ
ข้ อ ๗๗ ให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่อนุ มตั ิงบประมาณ ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การบริ หารการเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดของพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด ตลอดจนจัดให้มีการทาบัญชีตามข้อ ๗๘ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
กรณี สาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัดให้หัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัด จัดให้มีการทาบัญชี รับและจ่ายเงินของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ตามข้อ ๗๘และรับรองความถูกต้องตลอดจนจัดส่ งบัญชี ของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคโดยจัดทารายงานให้พรรคทราบเป็ นประจาทุกสิ้ นเดือน
และปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานสาขาพรรค หรื อสานักงานตัวแทนพรรคประจาจังหวัด พร้อมจัดทา
บัญชีรายชื่อ และที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สาขาพรรคหรื อในจังหวัด
ที่ตนเองเป็ นตัวแทนไว้ดว้ ยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด และปิ ดประกาศไว้
ณ สานักงานสาขาพรรคหรื อสานักงานตัวแทนพรรคประจาจังหวัดแล้วแต่กรณี
ข้ อ ๗๘ บัญชี ของพรรค บัญชี ของสาขาพรรคและบัญชี ของตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรื อรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรื อรายจ่าย

๔๙
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริ จาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสิ นทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญ ชี ต ้อ งมี ร ายการและเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ที่ ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์
โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิ บห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชี ตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ้ นเดือนของเดือนที่
รายการนั้นเกิดขึ้น
ข้ อ ๗๙ พรรคต้องปิ ดบัญชีเป็ นประจาทุกปี ในวันสิ้ นปี ปฏิทิน
การปิ ดบัญชี ให้จดั ทางบการเงินซึ่ ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรค
งบแสดงฐานะทางการเงิน ต้องแสดงรายการสิ น ทรัพย์ หนี้ สินและทุ นของพรรค ทั้งต้อง
แสดงที่มาของรายได้ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
และค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ นการของพรรคไว้โดยชัดเจนโดยเฉพาะค่ าใช้จ่ายในการเลื อกตั้งและ
รายการอื่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
งบการเงินของพรรคต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ข้ อ ๘๐ งบการเงินที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต้องเสนอที่ประชุ ม
ใหญ่ อนุ ม ัติภ ายในเดื อนเมษายนของทุ กปี โดยแจ้งให้ส มาชิ กทราบล่ วงหน้าและปิ ดประกาศไว้
ณ สานักงานใหญ่ สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด ไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน
งบการเงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิแล้วตามวรรคหนึ่งหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง
ร่ วมกับเหรัญญิ กพรรคและให้หัวหน้าพรรคส่ งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิพร้อมทั้งสาเนาบัญชีตามข้อ ๗๘
ข้ อ ๘๑ ให้ ค ณะกรรมการบริ หารจัด สรรเงิ น เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง
ของผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคดังนี้
(๑) ค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ การเลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญ ชี ร ายชื่ อ ให้จดั สรร
เป็ นจานวนรวมโดยพิจารณาตามจานวนผูส้ มัครรับเลื อกตั้งที่ พรรคเสนอไว้ในบัญชี รายชื่ อที่ ยื่น
ต่ อ คณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ งตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

๕๐
(๒) ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ง ให้
จัดสรรแก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็ นรายบุคคล
ค่าใช้จ่ายที่จดั สรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หมวด ๖
รายได้ ของพรรค
ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๘๒ รายได้ของพรรค มีดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรคตามข้อ ๘
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุ งพรรค ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๓) เงินที่ได้จากการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ
(๔) เงิ น ทรั พ ย์สิ น และประโยชน์ อื่ น ใด ที่ ไ ด้ จ ากการจัด กิ จ กรรมระดมทุ น
ของพรรค
(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากการบริ จาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดของพรรค
การได้มาซึ่ งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีใบเสร็ จรับเงิน หรื อหลักฐาน
การได้มาซึ่งรายได้น้ นั เป็ นหนังสื อ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
รายได้ของพรรคจะนาไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากการดาเนินงานของพรรคมิได้
ส่ วนที่ ๒
ค่ าบารุงพรรค
ข้ อ ๘๓ ค่าบารุ งพรรค มีดงั นี้
(๑) ค่าบารุ งพรรคแบบตลอดชีพ อัตรา ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท)
(๒) ค่าบารุ งพรรคแบบรายปี อัตราปี ละ ๑๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาท)

๕๑
ในการเรี ยกเก็บค่าบารุ งพรรคภายในสามปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้บงั คับ พรรคอาจเรี ยกเก็บเงินค่าบารุ งพรรคแบบ
รายปี น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทก็ได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บบาท
ข้ อ ๘๔ เพื่ อ ให้ ก ารเก็บเงิ น ค่ าบ ารุ งพรรคจากสมาชิ ก เป็ นไปตามจ านวนและระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด ให้เป็ นหน้าที่ของกรรมการบริ หาร กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรค ในการดาเนินการให้สมาชิกได้ชาระค่าบารุ งพรรค
ให้ครบตามจานวนและระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณี ที่พรรคประสงค์จะให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอานวยความสะดวก
ในการจัด เก็ บ เงิ น ค่ า บ ารุ ง พรรคผ่ า นธนาคารของรั ฐ ให้ แ จ้ง ความประสงค์ ไ ปยัง ส านั ก งาน
คณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อประสานงานกับธนาคารของรัฐให้ดาเนินการต่อไป
เมื่ อ พรรคได้รั บ ค่ า บ ารุ ง พรรคแล้ว ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามแบบที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ส่ วนที่ ๓
การรับบริจาค
ข้ อ ๘๕ หัวหน้าพรรค กรรมการบริ หารพรรค ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดหรื อสมาชิกผูใ้ ด
ได้รับบริ จาคเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด โดยผูบ้ ริ จาคประสงค์จะบริ จาคให้เพื่อประโยชน์
ในการดาเนิ นกิจกรรมของพรรค สาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด สมาชิ กหรื อผูส้ มัครรับ
เลือกตั้ง ต้องจัดทาบันทึกการรับบริ จาคตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน
สามวัน นับ แต่ วนั ที่ ได้รับ บริ จ าค และให้จ ัดส่ งบัน ทึ ก การรั บ บริ จาคให้แ ก่ พ รรคภายในเจ็ด วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับบริ จาค
ถ้าทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดมิ อ าจน าส่ ง พรรคได้ ให้ ผู ร้ ั บ บริ จ าคแจ้งรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการบริ จาคให้พรรคทราบ
ข้ อ ๘๖ เมื่อพรรคได้รับหลักฐานการบริ จาคแล้วให้ออกใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานการรับ
บริ จาคทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนดภายในวันที่ได้รับ
บริ จาคแล้วจัดส่ งใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานการรับบริ จาคให้แก่ผูบ้ ริ จาคภายในเจ็ดวันนับแต่ที่
ออกหลักฐานนั้น

๕๒
ข้ อ ๘๗ ให้พรรคทาบันทึกการรับบริ จาคไว้ในบัญชี แสดงรายรับ จากการบริ จาคของพรรค
ให้แล้วเสร็จภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดรายการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูข่ องพรรค และชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูข่ องผูบ้ ริ จาค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่งของผูร้ ับบริ จาค
(๓) วัน เดือน ปี ที่รับบริ จาค
(๔) รายละเอียดการรับบริ จาค
(๕) จานวนเงินหรื อมูลค่าทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
(๖) เอกสารอ้างอิง
(๗) ลายมือชื่อหัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค
ข้ อ ๘๘ ให้หัวหน้าพรรคประกาศบัญชี รายชื่ อผูบ้ ริ จาค จานวนเงิน รายการทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ บริ จ าค ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า พัน บาท ตามแบบที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริ จาคเพื่อให้ประชาชนทราบเป็ นประจาทุกสิ้ น
เดือน แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ประกาศ
การตี ร าคาทรั พ ย์สิ น หรื อ การประเมิ น มู ล ค่ า ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ จากการบริ จ าค
ให้คานวณตามราคาทรัพย์สิน อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน หรื อค่าของสิ ทธิ ที่ได้รับตามปกติทางการค้า
ในท้องที่น้ นั
ข้ อ ๘๙ ห้ามมิให้รับบริ จาคเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดมีมูลค่าเกินสิ บล้านบาทต่อปี
(๒) เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดโดยรู ้หรื อควรจะรู ้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการที่ขา้ ราชการการเมืองใช้สถานะ
หรื อตาแหน่งหน้าที่เรี่ ยไรหรื อชักชวนให้มีการบริ จาคแก่พรรค หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
(๔) เงิ น บริ จ าคจากหน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ใดของรั ฐ หรื อ
กิจการที่รัฐถือหุ น้ ใหญ่ วัด หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศาสนา และองค์กรทางศาสนา
ไม่วา่ จะมีสถานะเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ดว้ ย
(๕) รับบริ จาคจากบุคคล คณะบุคคล หรื อนิ ติบุคคลที่มีขอ้ ห้ามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้ อ ๙๐ ภายใต้บังคับข้อ ๘๕ และข้อ ๘๘ นับแต่ วนั ที่ พ ระราชกฤษฎี กาให้มี การเลื อกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรประกาศใช้ บัง คับ แล้ว จนถึ ง วัน เลื อ กตั้ง ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ผู ้ใ ด

๕๓
ได้รับบริ จาคเงิน ทรัพ ย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ มีมูลค่ารวมกันแล้วเกิ นหนึ่ งหมื่ นบาทต่ อวัน
โดยผูบ้ ริ จาคประสงค์จะบริ จาคให้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของผูส้ มัคร
รั บ เลื อ กตั้ง ผู ้น้ ั นหรื อ ของพรรค หรื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเลื อ กตั้ง ต้อ งแจ้ง ให้ ค ณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับบริ จาคตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ถ้าสิ่ งที่ได้รับบริ จาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจนาส่ งพรรคได้ หรื อเป็ นของสดเสี ยได้ ให้ผสู ้ มัคร
รับ เลื อ กตั้งผูน้ ้ ัน แจ้งให้พ รรคทราบเพื่ อ บัน ทึ กมู ลค่ าของสิ่ งนั้น ไว้ เป็ นค่ าใช้จ่ายในการหาเสี ยง
เลือกตั้งของผูส้ มัครผูน้ ้ นั
ในกรณี ที่ ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ผู ้ใ ดมี เหตุ ส งสั ย ว่ า เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
ที่ ต นได้รับ เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมของพรรค หรื อ เพื่ อ ใช้ในการเลื อ กตั้ง
ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ เป็ นสิ่ งของตามวรรคสองหรื อไม่ ให้ส่งเรื่ องให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง
วินิจฉัย
ข้ อ ๙๑ ให้หวั หน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์โดยระบุชื่อเจ้าของ
บัญชี ในนามของพรรค และให้หัวหน้าพรรคแจ้งหมายเลขบัญชี ของบัญชี เงินฝากและจานวนเงิน
ที่เปิ ดบัญชีของทุกบัญชีแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชีดงั กล่าว
ข้ อ ๙๒ กรณี รับบริ จาคเป็ นเงินสดให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค นาเงินฝากในบัญชี
ธนาคารพาณิ ชย์ตามข้อ ๙๑ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่ได้รับบริ จาค หากรับบริ จาคเป็ นตัว๋ แลกเงิน
หรื อเช็คจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงถือได้วา่ เป็ นการบริ จาคแก่พรรค
ข้ อ ๙๓ ให้ หัวหน้าพรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และเหรั ญ ญิ ก พรรค เป็ นผูม้ ี อ านาจลง
ลายมือชื่อสั่งจ่ายในนามพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
ข้ อ ๙๔ การบริ หารเงิน ทรัพย์สิน และการบัญชี ของพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัด นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หาร
กาหนดซึ่งจะต้องทาโดยเปิ ดเผย และให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก
ส่ วนที่ ๔
การหารายได้ จากการจาหน่ ายสิ นค้า หรื อบริการ
และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
ข้ อ ๙๕ พรรคอาจจัด หารายได้จ ากการจ าหน่ ายสิ น ค้าหรื อ การให้ บ ริ ก ารได้ โดยราคา
หรื อค่าตอบแทนจากการจาหน่ายสิ นค้าหรื อการให้บริ การให้คานึงถึงราคาตามปกติในท้องที่น้ นั

๕๔
การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการแสวงหากาไรมาแบ่งปั นกันในทาง
ธุรกิจ
ข้ อ ๙๖ เมื่อจะมี การจัดจาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การในคราวใดให้เสนอรายละเอียดเกี่ ยวกับ
สิ นค้าหรื อบริ การ พร้อมราคาหรื อค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดาเนินการ
สถานที่จาหน่ ายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ ได้แก่ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ที่ต้ งั สานักงานสาขา
พรรค บริ เวณสถานที่จดั ระดมทุน บริ เวณสถานที่จดั ประชุ มใหญ่ ของพรรค หรื อของสาขาพรรค
หรื อสานักงานตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ข้ อ ๙๗ เมื่ อ มี ก ารจัด จาหน่ ายสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารแล้ว ให้หัว หน้าพรรคจัด ท ารายละเอี ยด
เกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อลักษณะการให้บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย รายการ จานวนเงิน หรื อมูลค่าของ
สิ นค้าหรื ออัตราค่าบริ การแต่ละประเภทไว้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ให้พ รรคออกใบเสร็ จรั บ เงิน ตามแบบที่ คณะกรรมการเลื อ กตั้งก าหนดให้แก่ ผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า
หรื อผูใ้ ช้บริ การด้วย
ข้ อ ๙๘ รายได้จ ากการจ าหน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ให้ บัน ทึ ก บัญ ชี ร ายวัน แสดงรายได้
หรื อรายรับและนาไปแสดงในงบการเงินประจาปี ของพรรคให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมาย
กาหนด
ข้ อ ๙๙ ห้ า มมิ ใ ห้ จ าหน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารในช่ ว งเก้า สิ บวัน ก่ อ นครบอายุ ข องสภา
ผู ้แ ทนราษฎรจนถึ ง วัน เลื อ กตั้ง ในกรณี การเลื อ กตั้ง ทั่ว ไปอัน เนื่ อ งมาจากครบอายุ ข องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร หรื อในช่ วงที่ มีพ ระราชกฤษฎี กาให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจนถึ ง
วันเลือกตั้ง ในกรณี เป็ นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจากครบอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ข้ อ ๑๐๐ การจัด หารายได้จากการจัดกิ จกรรมระดมทุ น ของพรรคให้ประกาศให้ส มาชิ ก
และประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไปล่วงหน้าก่อนวันจัดระดมทุนและให้กระทาโดยเปิ ดเผยแสดง
วัตถุประสงค์วา่ เป็ นการระดมทุนของพรรคอย่างชัดเจน
ข้ อ ๑๐๑ สถานที่จดั กิจกรรมระดมทุน ได้แก่ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของพรรค ที่ต้ งั สานักงาน
สาขาพรรค บริ เวณสถานที่จดั ประชุ มใหญ่ประจาปี ของพรรค สาขาพรรค สานักงานตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัด หรื อสถานที่อื่นตามที่พรรคเห็นสมควร
ข้ อ ๑๐๒ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่จดั กิจกรรมระดมทุนสิ้ นสุ ดลง ให้หวั หน้าพรรคจัดทา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจานวนเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน

๕๕
และให้หัวหน้าพรรคประกาศให้ประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไปพร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ด้วย
ข้ อ ๑๐๓ เมื่อพรรคดาเนินการจัดกิจกรรมระดมทุน ให้ออกไปเสร็ จรับเงินให้แก่ผสู ้ นับสนุน
เงินตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้บนั ทึกบัญชีรายวันแสดงรายได้หรื อรายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนและนาไปแสดง
ในงบการเงินประจาปี ของพรรคให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ ๑๐๔ การจัดกิจกรรมระดมทุนต้องไม่กระทาในช่ วงเก้าสิ บวันก่อนวันครบอายุของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรจนถึ งวัน เลื อกตั้ง ในกรณี เป็ นการเลื อกตั้งทั่วไปอัน เนื่ องมาจากครบอายุของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร และต้องไม่กระทาในช่ วงที่มีพระราชกฤษฎี กาให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
หมวด ๗
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง
ส่ วนที่ ๑
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้ อ ๑๐๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไป ให้มีคณะกรรมการ
สรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งคณะหนึ่ งจานวนไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่ งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตามข้อ ๔๗
(๔)ประกอบด้วยกรรมการบริ หารพรรค จานวน ๗ คน หัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด มีจานวนรวมกันไม่เกิน ๘ คน ทั้งนี้ ต้องมีหวั หน้าสาขาพรรคซึ่งมาจากภาคที่ต่างกัน จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
ให้หวั หน้าพรรคเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อกรรมการบริ หารพรรคต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกเป็ น
กรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ส่ วนการได้มาของหัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มใหญ่คดั เลือกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ
บริ หารกาหนด
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง มีอานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผซู ้ ่ ึงมีความรู ้ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุ จริ ต และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่กาหนดในข้อบังคับนี้ และดาเนินการ

๕๖
สรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรค
การเมืองและตามข้อบังคับนี้
คณะกรรมการบริ หารอาจแต่งตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่งหรื อหลายคณะเพื่อช่วยการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามที่ คณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการสรรหามอบหมาย
ก็ได้
ข้ อ ๑๐๖ การสรรหาผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อ กตั้ง
ให้ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ค ณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ใ นการสมัค รเป็ นผู ้ส มัค ร
รับเลือกตั้ง และประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นการทัว่ ไป
(๒) เมื่ อพ้นกาหนดเวลารับสมัครตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุ ณสมบัติ
ของผูส้ มัคร แต่ ละเขตเลื อกตั้ง แล้วส่ งรายชื่ อผูส้ มัครให้สาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจา
จังหวัด ที่มีพ้นื ที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เมื่อสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดได้รับรายชื่อผูส้ มัครจากคณะกรรมการ
สรรหาแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรื อ ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด จัด การประชุ ม สมาชิ ก เพื่ อ
ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่ งมา
(๔) การประชุ มสาขาพรรคต้องมี สมาชิ กมาประชุ มไม่ น้อยกว่าหนึ่ งร้ อยคน การประชุ ม
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดต้องมี สมาชิ ก มาประชุ มไม่น้อยกว่าห้าสิ บคน โดยในการลงคะแนน
ให้สมาชิ กมีสิทธิ ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครได้หนึ่ งคน และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้นับ
คะแนนและประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดในเขต
เลื อ กตั้ งนั้ น แล้ ว รายงานรายชื่ อผู ้ ส มั ค รซึ่ งได้ รั บ คะแนน ล าดั บ สู งสุ ดสองล าดั บ แรก
ให้ค ณะกรรมการสรรหาทราบโดยเร็ ว ในกรณี ที่ มี ผู ม้ ี ค ะแนนเท่ ากัน มากกว่าจ านวนดังกล่ า ว
ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรี ยงลาดับ
(๕) ให้ค ณะกรรมการสรรหาส่ งรายชื่ อ ผูส้ มัค รซึ่ งได้รั บคะแนนของแต่ ล ะเขตเลื อ กตั้ง
ให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผูม้ ีคะแนนสู งสุ ดของ แต่ละเขต
เลื อ กตั้ง หากคณะกรรมการบริ ห ารไม่ เห็ น ชอบ ให้แสดงเหตุ ผ ลและให้พิ จารณา ผูส้ มัครซึ่ งได้
คะแนนในลาดับถัดไปเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารไม่เห็นชอบกับรายชื่อ
ที่สาขาพรรคการเมื องหรื อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดส่ งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการ
บริ หารและคณะกรรมการสรรหาประชุ มร่ วมกัน หากที่ประชุ มร่ วมกัน มี มติเห็ น ชอบกับรายชื่ อ
ผูส้ มัครผูใ้ ด ให้เสนอรายชื่อผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง แต่ถา้ ที่ประชุมร่ วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับ

๕๗
รายชื่อผูส้ มัครที่สาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดส่ งมาทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหา
แจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบและให้
ดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่าจะได้ ผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ข้ อ ๑๐๗ การสรรหาผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาผู แ้ ทนราษฎรแบบบัญ ชี ร ายชื่ อ ให้
ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ค ณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ใ นการเสนอรายชื่ อ บุ ค คล
เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และมีหนังสื อแจ้งไปยังคณะกรรมการบริ หาร หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทน
พรรคประจาจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นการทัว่ ไป
(๒) เมื่อพ้นกาหนดเวลาเสนอรายชื่ อจากกรรมการบริ หาร หัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทน
พรรคประจาจังหวัดตาม (๑)ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาบัญชีรายชื่อไม่
เกินหนึ่ งร้อยห้าสิ บรายชื่อโดยคานึ งถึงผูส้ มัครรับเลือกตั้งจาก ภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิงแล้วส่ งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
(๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดจัดการประชุ มเพื่อให้สมาชิ ก
ลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒)โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินสิ บห้า
รายชื่ อ โดยการประชุมสาขาพรรคต้องมีสมาชิ กมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนหรื อการประชุ ม
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็ จ
สิ้ นแล้วให้หวั หน้าสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนของสาขา
พรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดนั้น แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
(๔) ให้ค ณะกรรมการสรรหาจัด ท าบัญ ชี รายชื่ อ ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง โดยเรี ยงล าดับตาม
ผลรวมของคะแนนที่ได้รับจากสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัดตาม (๓) โดยให้หวั หน้า
พรรคอยู่ในบัญชี รายชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้งลาดับที่ หนึ่ งและให้เรี ยงลาดับรายชื่ อ ตามผลคะแนน
ดังกล่าวในลาดับถัดไปจนครบจานวนในกรณี ที่คะแนนของบุคคลตามบัญชี รายชื่ อเท่ากันให้เป็ น
อานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรี ยงลาดับ
(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่ งบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งตาม (๔) ให้ คณะกรรมการ
บริ หารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการบริ หารไม่เห็นชอบให้ดาเนิ นการตาม
(๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่าจะได้บญั ชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
พรรคจะเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็ นผูส้ มัครต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อ จากบุคคลนั้น
และบุคคลดังกล่าวต้องเป็ นสมาชิ กพรรคเพียงพรรคเดียว ต้องไม่มีรายชื่ อซ้ ากับพรรคการเมืองอื่น
และไม่ซ้ ากับรายชื่อผูส้ มัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

๕๘
ข้ อ ๑๐๘ มิให้นาข้อ ๑๐๖ มาใช้บงั คับในกรณี เป็ นการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งที่เป็ นโมฆะ หรื อการเลือกตั้ง
ใหม่ในกรณี ที่ไม่มีผูใ้ ดได้รับเลือกตั้งหรื อกรณี ผูส้ มัครตายก่อนปิ ดการรับสมัครรับเลือกตั้ง แต่ให้
ดาเนินการคัดเลือกผูส้ มัคร ดังนี้
(๑)ให้คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครซึ่ งตั้งขึ้นในการเลือกตั้งทัว่ ไปในครั้งนั้น เสนอ
ชื่อสมาชิ กที่สมควรส่ งเป็ นผูส้ มัครต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับฟั งความคิดเห็นของหัวหน้า สาขาพรรค หรื อตัวแทนพรรคประจา
จังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น ประกอบพิจารณาด้วย
(๒) ถ้าคณะกรรมการบริ หารไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลตามที่คณะกรรมการสรร
หาผูส้ มัครเสนอ ให้คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครสรรหาบุคคลอื่นแทนผูน้ ้ นั แต่หากคณะกรรมการ
สรรหาผู ้ส มัค รยัง ยื น ยัน ที่ จ ะเสนอชื่ อ บุ ค คลเดิ ม และคณะกรรมการบริ ห ารไม่ เห็ น ชอบด้ว ย
ให้คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครประชุ มร่ วมกัน เมื่อที่ ประชุ มร่ วมกัน
ดังกล่ าวมี ม ติ เป็ นประการใดให้ ด าเนิ น การไปตามมติ น้ ัน การลงมติ ดังกล่ าวให้ ก ระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับ
(๓) คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
หรื อสมาชิ กจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยคนซึ่ งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง อาจเสนอ
ชื่อสมาชิกเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาส่ งเป็ นผูส้ มัครได้
กรณี ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพิ จารณาแล้วเห็ น ว่า การดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง
จะท าให้ เกิ ด ปั ญ หาในการส่ งผู ส้ มัค ร ระยะเวลาสมัค ร การหาเสี ย งเลื อ กตั้ง หรื อ ปั ญ หาอื่ น ใด
ให้คณะกรรมการบริ หารมีมติให้ส่งผูท้ ี่ มีความเหมาะสมลงสมัครได้ โดยไม่ ตอ้ งดาเนิ นการตาม
วรรคหนึ่ง แต่ให้รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคหรื อตัวแทนพรรคประจาจังหวัด ในเขต
เลือกตั้งนั้นประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๐๙ เมื่ อ ได้ส รรหาบุ ค คลที่ จ ะเป็ นผู ส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ได้แ ล้ว ให้ หัว หน้าพรรคออก
หนังสื อรับรองการส่ งผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งเพื่อประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ส่ วนที่ ๒
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่ งเข้ าสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการคัดเลือก

๕๙
สมาชิก
เพื่อเสนอให้ ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ
ข้ อ ๑๑๐ การคัดเลือกสมาชิ กเพื่อส่ งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี รายชื่ อ นอกจากต้องดาเนิ นการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายและข้อบังคับได้กาหนดไว้แล้ว ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม
(๒) เป็ นผูท้ ี่ยดื มัน่ ในอุดมการณ์ แนวนโยบายของพรรค และข้อบังคับพรรค
(๓) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอันเป็ นที่ปรากฏต่อสังคมทัว่ ไป
ข้อ ๑๑๑ การคัดเลือกสมาชิ กซึ่ งพรรคเห็ นสมควรเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ น
นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนู ญ
และพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู แ้ ทนราษฎร ทั้ง นี้
นอกจากพิจารณาจากบุคคลตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ให้พรรคจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ พรรคจะ
เสนอรายชื่ อ ให้ส ภาผูแ้ ทนราษฎรพิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบแต่ งตั้งเป็ นนายกรั ฐ มนตรี ไม่ เกิ น
สามรายชื่อ ยืน่ ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนปิ ดการสมัครรับเลือกตั้ง
ในการประชุ มเพื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ให้พรรคเชิ ญผูแ้ ทนหัวหน้าสาขา
พรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด ซึ่งมีอยูใ่ นขณะนั้น ตามจานวนที่เห็นสมควรเข้าร่ วมประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ให้ พ รรคด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มในการ
ด ารงต าแหน่ งรั ฐ มนตรี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ของบุ ค คลที่ จ ะเสนอรายชื่ อ ให้เรี ยบร้ อ ยก่ อ นมี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบ
(๓) เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ ให้ความเห็ น ชอบรายชื่ อ บุ ค คลตาม (๑) แล้ว
ให้บุคคลนั้น ทาหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่ อตนเองตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยทาหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่ อตนเองดังกล่าวให้พรรคการเมืองอื่น
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
ในกรณี จาเป็ นไม่ อ าจรั บ ฟั งความเห็ น ของผูแ้ ทนสาขาพรรค หรื อ ตัวแทนพรรค
ประจาจังหวัดได้ทนั กาหนดเวลาที่จะแจ้งรายชื่ อต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริ หาร

๖๐
อาจรับฟั งความเห็ นของหัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจาจังหวัด รวมถึงสมาชิ กโดย
วิธีการอื่นก็ได้ เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวางในการดาเนินการดังกล่าว
ส่ วนที่ ๓
การคัดเลือกบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง
ข้ อ ๑๑๒ การคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร รองประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิ การและกรรมาธิ การสามัญของสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐมนตรี
ที่ ป รึ ก ษา เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี และข้า ราชการการเมื อ งอื่ น ให้ พิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่ง ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยให้สมาชิกมีส่วน
ร่ วมอย่างกว้างขวางในการดาเนิ นการดังกล่ าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ
บริ หารกาหนด
หมวด ๘
วินัยและมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกและกรรมการบริหาร
ส่ วนที่ ๑
วินัยและมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก
ข้ อ ๑๑๓ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินยั และจริ ยธรรมดังต่อไปนี้
(๑) เทิ ดทู น สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) ยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ อุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรค
(๓) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรค ค าสั่ ง
ผูด้ าเนิ นงานพรรคที่ สั่งการภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ ที่มีอยู่ และประกาศ ระเบี ยบ ของพรรค
อย่างเคร่ งครัด
(๔) ไม่ ใ ช้ค วามเป็ นสมาชิ ก ไปแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ เพื่ อ บุ ค คลอื่ น
โดยขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรื อข้อบังคับ

๖๑
(๕ ) ไม่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ สมาชิ กด้ ว ยกั น หรื อองค์ ก รบริ หารของพรรคต่ อ
บุคคลภายนอกในทางที่เสี ยหาย
(๖) ไม่ ปกปิ ดความผิด และไม่ ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิ กที่ ก่อให้เกิ ด
ความเสื่ อมเสี ย ต่อชื่อเสี ยงของพรรค
(๗) ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อผิดศีลธรรมอันดี ที่ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของพรรค
(๘) เคารพมติของคณะกรรมการบริ หารเกี่ยวกับการเลือกผูท้ ี่พรรคส่ งลงสมัครรับ
เลือกตั้ง
(๙) ประพฤติตน และดารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยูใ่ นกรอบแห่งกฎหมาย
(๑๐) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจ้งความจริ ง หรื อรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริ งที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
(๑๒) ไม่เป็ นสมาชิ กพรรคการเมืองอื่น หรื อไปดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
อื่นในระหว่างที่ เป็ นสมาชิกหรื อฝักใฝ่ พรรคการเมืองอื่น
(๑๓) สมาชิ กที่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับการประชุ ม
สภาผูแ้ ทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ด้วย
ส่ วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหาร
ข้ อ ๑๑๔ กรรมการบริ หาร กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัดนอกจาก
ต้องปฏิบตั ิตามข้อ ๑๑๓ แล้ว ให้นามาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ใช้บงั คับกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้นมาใช้กบั ผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ส่ วนที่ ๓
คณะกรรมการวินัยและจริยธรรม
ข้ อ ๑๑๕ ให้ มี ค ณะกรรมการวิ นั ย และจริ ย ธรรมขึ้ นคณะหนึ่ ง จ านวนไม่ เกิ น ห้ า คน
ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

๖๒
คณะกรรมการวินยั และจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินยั และจริ ยธรรมของสมาชิก
(๒) สอบสวนข้อ เท็จจริ งและพิ จารณาข้อกล่ าวหาสมาชิ ก แล้วเสนอผลการพิ จารณาต่ อ
คณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินยั และจริ ยธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ หารเพื่อให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้บงั คับต่อไป
วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการวินยั และจริ ยธรรมให้เป็ นไปตามวาระการดารง
ตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
ส่ วนที่ ๔
การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก
ข้ อ ๑๑๖ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่า กระทาหรื อละเว้นการกระทาอันเป็ นการกระทาที่ผิด
วิ นั ย หรื อ ละเมิ ด จริ ย ธรรมควรแก่ ก ารลงโทษ อาจท าได้โ ดยกรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง
หรื อ สมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บคน ลงลายมื อ ชื่ อ ท าเป็ นหนั ง สื อยื่ น ต่ อ คณะกรรมการวิ นั ย
และจริ ยธรรมหรื อคณะกรรมการบริ หาร
ข้ อ ๑๑๗ เมื่ อ มี ก ารกล่ าวหาสมาชิ ก ตาม ข้อ ๑๑๖ ให้ค ณะกรรมการวินัยและจริ ยธรรม
สอบสวนข้อเท็จจริ งและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนข้อเท็จจริ งและพิจารณาข้อกล่าวหา และการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารก าหนด ทั้ง นี้ จะต้อ งเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก
ผูถ้ ูกกล่าวหาได้ช้ ีแจงและแก้ขอ้ กล่าวหาด้วย
ข้ อ ๑๑๘ สมาชิ กผูใ้ ดกระทาการอันเป็ นการผิดวินัยและละเมิด จริ ยธรรมของพรรค ต้องได้
รับโทษตามความร้ายแรงของการกระทาผิดวินยั และละเมิดจริ ยธรรม ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดสิ ทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
(๔) ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ในกรณี สมาชิกที่ถูกกล่าวหาดารงตาแหน่งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการกระทานั้น
อาจมี ผ ลให้ ส มาชิ ก ผู ้น้ ัน พ้น จากความเป็ นสมาชิ ก ให้ค ณะกรรมการวินัยและจริ ยธรรมส่ งผล

๖๓
การพิ จ ารณา เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มของคณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิ ก สภาผู แ้ ทนราษฎร
พิจารณามติของที่ประชุมร่ วมให้สมาชิ กผูถ้ ูกกล่าวหาพ้นจากความเป็ นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสี ยง
ไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของที่ ประชุ มร่ วมของคณะกรรมการบริ หารและสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยูก่ ารลงมติให้ลงคะแนนลับ
หมวด ๙
การตีความข้ อบังคับและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับและนโยบายพรรค
ส่ วนที่ ๑
การตีความข้ อบังคับ
ข้ อ ๑๑๙ ให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจตีความข้อบังคับ
ข้ อ ๑๒๐ ในกรณี ที่ส มาชิ กซึ่ งเป็ นสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรคนหนึ่ งคนใด หรื อ สมาชิ ก
จานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน เห็นว่ามติหรื อข้อบังคับในเรื่ องใดของพรรคขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมื องหรื อกฎหมายอื่ น ให้ยื่น คาร้องขอให้ คณะกรรมการ
เลือกตั้งเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ถ้าคณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยว่า มติหรื อข้อบังคับดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมื องหรื อกฎหมายอื่ นและมี คาสั่งเพิกถอนมติ หรื อข้อบังคับนั้นให้
คณะกรรมการบริ หารดาเนินการตามมติของคณะกรรมการเลือกตั้งต่อไป
ส่ วนที่ ๒
การเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับและนโยบายของพรรค
ข้ อ ๑๒ ๑ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ และนโยบายของพรรคจะกระท าได้
โดยหลักเกณฑ์และ วิธีการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริ หาร หรื อสมาชิ กจานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนจาก
ทุกภาคโดยต้องมีสมาชิกที่เสนอในแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน

๖๔
(๒) การเสนอโดยสมาชิ ก ให้ ท าเป็ นหนั ง สื อ ยื่น ต่ อ หั ว หน้ า พรรคพร้ อ มด้ว ยข้อ ความ
และ เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสื อแล้ว ให้รี บเสนอคณะกรรมการ
บริ หารทราบ และเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) การออกเสี ยงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ ต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบด้วยในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หมวด ๑๐
การเลิกและการควบรวมพรรค
ส่ วนที่ ๑
การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ข้ อ ๑๒๒ พรรคย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็ นเอกฉันท์
(๒) มีเหตุของการสิ้ นสุ ดของพรรค หรื อสิ้ นสภาพความเป็ นพรรคตามกฎหมาย
(๓) มีการควบรวมพรรคการเมือง
เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรื อหากมีการยุบพรรค ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยูต่ ก
เป็ นของมูลนิธิ หรื อองค์กรสาธารณกุศล ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
ข้ อ ๑๒๓ การยุบเลิกสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจาจังหวัดให้เป็ นไปตามมติของคณะ
กรรมการบริ หาร
ส่ วนที่ ๒
การควบรวมพรรค
ข้ อ ๑๒๔ การควบรวมพรรคให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ ๑๒๕ การควบรวมพรรคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่และมติให้ควบ
รวมพรรคต้อ งมี คะแนนเสี ยงเห็ น ชอบไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิ ก ทั้งหมดที่ เข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

๖๕
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๒๖ มิ ให้น าข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๖ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘ มาบังคับ ใช้ก ับ การสรรหา
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งแรกที่มีข้ ึนภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ มี ผ ลใช้บัง คับ แต่ ใ น
การพิจารณาส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มี คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรั บ เลื อกตั้ง ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ห าร
จานวนสี่ คน และตัวแทนสมาชิ กที่พรรคเลือกจานวนเจ็ดคน มีหน้าที่และอานาจในการพิจารณา
และเสนอคณะกรรมการบริ หารพรรคให้ความเห็นชอบ
(๒) ในการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ หารพรรคให้
ความเห็นชอบนั้น ให้พิจารณาจากสมาชิกผูซ้ ่ ึ งยืน่ ความจานงด้วยตนเองและผูซ้ ่ ึ งสมาชิกเสนอ ทั้งนี้
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการสรรหาผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งก าหนด โดยให้ค านึ งถึ งผูส้ มัค รรั บ
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย และให้คณะกรรมการ
สรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งรับฟั งความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
และสมาชิก ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย
(๓) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น ชอบบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการสรรหาผูส้ มัค รรั บ
เลือกตั้งเสนอ ให้หวั หน้าพรรคออกหนังสื อรับรองการส่ งผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เพื่อประกอบการสมัครรับเลื อกตั้ง โดยการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ให้พรรค จัดทาบัญชีรายชื่อด้วย
(๔) ถ้าคณะกรรมการบริ หารไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใดที่คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งเสนอให้คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งดาเนินการสรรหาบุคคลแทนบุคคลนั้น
หากคณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งยืนยันเสนอชื่ อบุคคลเดิมและคณะกรรมการบริ หาร
ไม่ เห็ นชอบด้วย ให้คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งประชุ ม
ร่ วมกัน เมื่อที่ ประชุ มร่ วมกันดังกล่าวมีมติเป็ นประการใดให้ดาเนิ นการไปตามมติน้ นั การลงมติ
ดังกล่าวให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ
(๕) ภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ คณะกรรมการบริ ห ารได้ให้ความเห็ น ชอบรายชื่ อ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งตาม (๓) หรื อนับแต่วนั ที่มีมติเห็นชอบรายชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้งของที่ประชุ มร่ วมกัน

๖๖
ตาม (๔) ให้พรรคเปิ ดเผยรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดยการประกาศให้ทราบ
เป็ นการทัว่ ไป
(๖) การส่ งผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรส าหรั บ การเลื อ กตั้งทั่ว ไปแทน
การเลื อ กตั้งทั่วไปครั้ งแรกที่ เป็ นโมฆะ หรื อ การเลื อ กตั้งใหม่ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผูใ้ ดได้รับ เลื อ กตั้ง
หรื อกรณี ที่ผสู ้ มัครตายก่อนปิ ดการรับสมัครรับเลือกตั้ง หรื อกรณี ที่ผไู ้ ด้รับเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยเหตุใดให้ดาเนินการตามข้อนี้

