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ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทย
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทย กรณี
นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคสรางอนาคตไทย ทําใหความเปนกรรมการ
บริห ารพรรคสรางอนาคตไทยสิ้น สุด ลงเฉพาะตัว และเปน เหตุใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู
จํานวน ๙ คน พนจากตําแหนงทั้งคณะ นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคสรางอนาคตไทยไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี
ที่ประชุมใหญสามัญพรรคสรางอนาคตไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติ ดังนี้
๑. แกไ ขเปลี่ยนแปลงขอบัง คับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยกเลิกทั้ง ฉบับ
และใหใชขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
ดวยที่ประชุมใหญสามัญพรรคสรางอนาคตไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ไดมีมติยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งฉบับ โดยใหใชขอบังคับ
พรรคสรางอนาคตไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๕”
ขอ ๒ ขอบังคับพรรคนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรคเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศใชมา
กอนหนาทั้งหมดทุกฉบับ
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคสรางอนาคตไทย
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคสรางอนาคตไทย
“สมาชิกพรรค” หมายความวา สมาชิกพรรคสรางอนาคตไทย
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“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทย
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคสรางอนาคตไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคสรางอนาคตไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคสรางอนาคตไทย
“ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด” หมายความวา ตัวแทนพรรคสรางอนาคตไทย
ประจําจังหวัด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคสรางอนาคตไทย” ชื่อยอวา “สอท.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “SARNG ANAKOT THAI PARTY” ชื่อยอ “SAT”
ขอ ๖ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคสรางอนาคตไทยใชเครื่องหมายเปนรูปตราสัญลักษณที่เปนสวนผสมของรูปหัวใจ
และรู ป หั ว ลู ก ศรสี เ ขี ย วและสี น้ํ า เงิ น สลั บ กั น จํ า นวนหกอั น โดยมี อั ก ษรภาษาไทยสี น้ํ า เงิ น คํ า ว า
“พรรคสรางอนาคตไทย” แสดงดานลาง “หัว ใจและลูกศร” สีน้ําเงิน และสีเขียวคือ จิต วิญ ญาณ
ของพรรคสรางอนาคตไทย หมายความถึง ความเชื่อมั่น ความหวัง ความผูกพัน ความสงบ เอกภาพ
และศรัทธา การเรียนรูพัฒนารอบดาน ความกาวหนา ความเจริญเติบโตการเรียนรูพัฒนารอบดาน
ความกาวหนา ความเจริญเติบโตในดานเศรษฐกิจและชุมชน มีเปาหมายเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน
กาวไปดวยกัน อยางไรขีดจํากัด ดังภาพเครื่องหมาย ดังตอไปนี้
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(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
พรรคสรางอนาคตไทย กอตั้งขึ้นดวยความหวังและดวยความเชื่อมั่นในพลังความสามารถ
และศักยภาพของคนไทยทุกคนวาจะสามารถนําพาชาติบานเมืองใหผานพนทุกอุปสรรคและทุกปญหา
และสามารถสรางอนาคตประเทศไทยใหนําไปสูความเจริญ รุง เรืองอยางยั่งยืน และอยางมีเกียรติภูมิ
ดวยอุดมการณ และความศรัทธาอยางสูงสุดในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ภายใตการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีหลักการ “สรางงาน สรางรายได
สรางอนาคตไทย”
ขอ ๗ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยู ณ เลขที่ ๒๒๙๒ ถนนพระราม ๙ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
หมวด ๒
คําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรค
ขอ ๘ อุดมการณทางการเมืองของพรรค คือ
(๑) จะยึดมั่น สงเสริมและปกปองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) การดําเนินกิจกรรมของพรรคจะยึดมั่นและคํานึงถึงประโยชนของปวงชนชาวไทย
และเพื่อความมั่นคงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
(๓) จะพัฒนาประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเพื่อประโยชนของปวงชนชาวไทย
(๔) ยึดมั่นในหลักเสรีภาพ เสมอภาค ความเทาเทียมกัน ความเปนธรรมทางสังคม
และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติโดยมีความรับผิดชอบตอผลประโยชนสวนรวมของชาติ
และประชาชนเปนหลักสําคัญ
หมวด ๓
นโยบายพรรค
ขอ ๙ นโยบายดานการเมืองการปกครอง การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
จะพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย เอกราชอธิปไตย
บูรณภาพแหงอาณาเขต และสิทธิที่ประเทศไทยมีสิทธิ์แหงอํานาจอธิปไตย ตลอดจนยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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จะมุงมั่นและสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยใหพรรคเปนสถาบันทางการเมือง
ของประชาชนเปดโอกาสใหผูมีอุดมการณรวมกันเขามีสวนรวม
ขอ ๑๐ นโยบายดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และพาณิ ช ยกรรม โดยยึ ด หลั ก ดุ ล ยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม เพื่อใหระบบเศรษฐกิจไทยไดปลดปลอยศักยภาพไดเต็มที่
และบรรเทาปญหาความเหลื่อมล้ําที่สะสมในประเทศมาอยางยาวนาน ใหความสําคัญแกการสนับสนุน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดเขาถึงนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา ประหยัดตนทุน และเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน รวมถึงการกําหนดแนวทางยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของวิสาหกิจเริ่มตน
(startup nation hub) ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มแบบกาวกระโดดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงและยั่งยืน
ขอ ๑๑ นโยบายดานการสาธารณสุข
สงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชน
มีค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป อ งกั น โรค สนั บ สนุ น และพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญา
ดานแพทยแผนไทยการบริการสาธารณสุขตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและการปองกันโรค
การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ
ขอ ๑๒ นโยบายดานสังคม แรงงาน และสวัสดิการ
สงเสริมและสนับสนุนสังคมที่มีสิทธิ เสรีภาพ มีศักดิ์ศรี ความเทาเทียม เสมอภาค สงเสริม
ระบบครอบครัวที่มีความอบอุน ชวยเหลือเกื้อกูล และชวยเหลือกัน คุมครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูยากไรและผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีระบบสวัสดิการแหงรัฐที่เหมาะสม
สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด ปองกันการแพรระบาด เนนการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับศักยภาพ
ใหความสําคัญกับการคุมครองชวยเหลือผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไดรับรายไดสวัสดิการที่เหมาะสม มุงลดปญหาการวางงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะอาชีพ
มีระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและเปนธรรม
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ขอ ๑๓ นโยบายดานการศึกษา
สงเสริมใหประชาชนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางทัดเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ
เพื่อสรางความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และการศึกษาตอเนื่องเพื่อสรางศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพของประชาชน นําแนวคิด STEM ซึ่งหมายถึงบูรณาการขามสารวิทยา (interdisciplinary
integration) ของศาสตรตาง ๆ ไดแกวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
อั น เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประเทศพร อ มที่ จ ะก า วไปสู อ นาคตอย า งยั่ ง ยื น
และนอกเหนือ จากการสร า งความรู ความสามารถให เ กิด ขึ้ น ดว ยระบบการศึ ก ษาดั ง กล า วขา งต น
ก็มุงมั่นใหระบบการศึกษาไดปลูกฝงความเปนคนชาติ (nationalism) ใหแกคนไทยทุกคน ปองกันปญหา
ความแตกแยกในสังคมไทย โดยการสงเสริมใหเขาใจบทบาทการเปนพลเมืองตื่นรู (active citizen)
และความเข า ใจในกํ า เนิ ด และวิ วั ฒ นาการของชาติ ไ ทยตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
การกระทําผิด ซ้ําซากอัน เปน อัน ตรายตอการพัฒ นาประเทศ และสามารถสราง สืบ สาน ตอยอด
ใหประเทศไทยมีความเขมแข็งในทุกมิติ
ขอ ๑๔ นโยบายดานการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
สงเสริมการพัฒนาระบบการคมนาคมใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ
และรองรับความตองการของประชาชน รวมทั้งการประกอบอาชีพ สนับสนุนสงเสริมระบบขนสงสาธารณะ
ขนาดใหญที่ทันสมัยสะดวก ปลอดภัย และคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ขอ ๑๕ นโยบายดานการเกษตร
มุง มั่นและสง เสริม ใหมีการชว ยเหลือใหเกษตรกรไดป ระกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย ใชตนทุนต่ํา สามารถแขงขันในตลาดไดโดยกลไกตาง ๆ
ทั้ ง การปฏิ รู ป ที่ ดิ น การส ง เสริ ม ความรู ป จ จั ย การผลิ ต การทํ า เทคโนโลยี เ พื่ อ การผลิ ต สมั ย ใหม
แกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตร ระบบบริหารจัดการน้ํา กองทุนตาง ๆ พัฒนาแหลงน้ํา ระบบชลประทาน
รวมถึงการตลาดพัฒนาการเกษตรทุกสาขา
ขอ ๑๖ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางสมดุล และยั่งยืน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๗ นโยบายดานพลังงาน
ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและการใช พ ลั ง งานอย า งคุ ม ค า ส ง เสริ ม พลั ง งานทางเลื อ ก
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อลดการนําเขาพลังงาน
จากตางประเทศ
ขอ ๑๘ นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ
ใหเกิดองคความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็งของสังคม เสริมสรางความสามารถศักยภาพ
และสมรรถนะ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคนในชาติ
ขอ ๑๙ นโยบายดานศาสนา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
สงเสริมและสนับสนุนการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ใหความสําคัญ
ในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา
สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และของชาติ รวมทั้งสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ
สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ขอ ๒๐ นโยบายดานการบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจ
มุงมั่นและสงเสริมใหการบริหารราชการแผนดิน ทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนประโยชนตอบสนองตอความตองการ
และประโยชนสุขของประชาชน มีความซื่อสัตย สุจริต สะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
มุ ง มั่ น และส ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจ การบริ ห ารจั ด การให เ ป น ไปตามหลั ก การ
เพื่อประสิทธิภาพและตอบสนองตอการตองการของประชาชน
ขอ ๒๑ นโยบายดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
มุ ง มั่ น และส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นากฎหมายให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง และเข า ใจได ง า ย
ในการบัญญัติกฎหมายตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ภายใตหลักการมีกฎหมาย
เพียงเทาที่จําเปนและไมเปนอุปสรรคตอการดํารงชีพ และการประกอบอาชีพของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

มุงมั่นและสงเสริม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวกรวดเร็วและไมเสียคาใชจายสูงเกินไป
ขอ ๒๒ นโยบายดานการตางประเทศ
ส ง เสริ ม สั ม พั น ธไมตรี กั บ นานาประเทศ โดยยึ ด หลั ก ความเสมอภาคในการปฏิ บั ติ ต อ กั น
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ คุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทย
ในตางชาติ
ส ง เสริ ม และสร า งความร ว มมื อ กั น ในประเทศภู มิ ภ าค และประชาคมโลก เสริ ม สร า ง
และพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และประชาคมโลก
หมวด ๔
โครงสรางการบริหารพรรคและตําแหนงตาง ๆ ในพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางการบริหารพรรค
ขอ ๒๓ โครงสรางของพรรค ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินยี่สิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๕ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยวิธีลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔
(๒) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละ
ตําแหนง โดยใหมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ดังนี้
๒.๑ หัวหนาพรรค
๒.๒ เลขาธิการพรรค
๒.๓ เหรัญญิกพรรค
๒.๔ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๒.๕ กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ
(๓) ให ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามข อ (๒) โดยวิ ธี ลั บ
และใหประกาศผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมทราบ
กรณี ที่ ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ให เ ป น กรรมการบริ ห ารพรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ผู เ สนอชื่ อ
ตองใหคํารับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมใหเสนอได
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรค อายุไมต่ํากวายี่สิบป มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๒๗ กรรมการบริหารพรรคตองไมเปนกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดในขณะเดียวกัน
ขอ ๒๘ ความเปนกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและใหถือวาสมบูรณเมื่อพรรคไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรคนอกจากหัวหนาพรรควางลงตามวรรคหนึ่ง หากตําแหนงที่วาง
เปนตําแหนงเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง
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๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) ความเปนกรรมการบริหารพรรคของหัวหนาพรรคสิ้นสุดลงตามขอ ๒๘
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๔) เหตุอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึง่ ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม (๒) ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู
ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ข อ บั ง คั บ พรรคและมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค รวมตลอดทั้ ง ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกพรรคกระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ขอบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) ให ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า แผนหรื อ โครงการที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
(๔) ดํ า เนิ น การสรรหาผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายพรรคการเมือง
(๕) บริ ห ารการเงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดของพรรคและสาขาพรรค
ตลอดจนจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง
(๖) ตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใด
นอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง
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๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๗) กรณีพ รรคสิ้น สภาพความเป น พรรคหรื อยุ บ พรรคยั ง คงต อ งปฏิบั ติ ห น าที่ อ ยู
จนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ
ความเปนพรรคหรือยุบพรรคมิได
(๘) ออกกฎระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรค และขอบังคับพรรค
(๙) เลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรียกประชุม ใหญของพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซึ่งหัวหนาพรรค
จะมอบหมายเป น หนั ง สื อ ให เ ลขาธิ ก ารพรรค เหรั ญ ญิ ก พรรค นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค
หรือกรรมการบริหารอื่นของพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูทําการแทนก็ได
(ฉ) แตงตั้งรองหัวหนาพรรค ตามที่เห็นสมควรจากผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคอื่น ๆ โดยใหมีหนาที่และอํานาจตามที่มอบหมาย
(ช) แต ง ตั้ ง รองเลขาธิ ก ารพรรค โฆษกพรรคหรื อ แต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง อื่ น ๆ
ตามที่เห็นสมควรจากสมาชิกพรรค โดยใหมีหนาที่และอํานาจตามที่มอบหมาย
(ซ) ในกรณีที่มีความจําเปน ในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฌ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) เลขาธิการพรรค มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค นําขอมูลสมาชิกพรรคเขาระบบฐานขอมูลพรรคการเมือง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคใหตรงตามความเปนจริง
และตองใหสมาชิกพรรคตรวจดูไดโดยสะดวก ณ สํานักงานใหญของพรรครวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย เพื่อประโยชนในตรวจสอบความถูกตอง
(๕) กรรมการบริ ห ารพรรคอื่ น ๆ มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจตามที่ หั ว หน า พรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๓
สาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหพรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในพื้นที่ภาคตาง ๆ ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนดอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา ส ว นการจั ด ตั้ ง สาขานอกจากนี้
ให เ ป น อํ า นาจของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเป น ผู พิ จ ารณากํ า หนดโดยสาขาพรรคแต ล ะสาขา
ตองมีสมาชิกพรรคที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในเขตพื้นที่ใดแล ว
ใหจัดประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น ซึ่งตองมีสมาชิก
มารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค กําหนดสถานที่ตั้งสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

และอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมกําหนด เมื่อหัวหนาพรรคไดมีประกาศจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรค
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคเมื่อไดมีการ
จั ด ตั้ ง สาขาพรรคขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ ดแล ว ให เ รี ย กชื่ อ ว า “สาขาพรรคสร า งอนาคตไทย ลํ า ดั บ ที่ ....
เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ...”
ขอ ๓๔ คณะกรรมการสาขาพรรคใหมีจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) เลขานุการสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ จํานวน ๓ คน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคหรือวันที่ที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม แลวแตกรณี
ขอ ๓๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคหรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค
แลวแตกรณี
(๒) ใหลงคะแนนเลือกหัวหนาสาขาพรรคและตําแหนงอื่น ๆ จนครบตามขอ ๓๔
โดยใชวิธีเปดเผยลงคะแนนเลือกครั้งละหนึ่งคน และใหประกาศผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมทราบ
(๓) กําหนดสถานที่ตั้งที่ทําการสาขาพรรค
ใหผูไดรับเลือกเปนหัวหนาสาขาพรรคแจงผลการประชุมใหหัวหนาพรรคทราบโดยเร็ว เพื่อใหหัวหนาพรรค
ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศจัดตั้ง
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของสาขาพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ข อ บั ง คั บ พรรคและมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค รวมตลอดทั้ ง ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) ใหมีการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๓) จัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรค
(๔) จัด ทํ า กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๓๘ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค
(ค) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ง) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(จ) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ฉ) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพือ่ ขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนด ดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(ฌ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสาขาพรรคใหแจงใหหัวหนาพรรคทราบ
(๒) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๓๕
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๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๓) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๔) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๕) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๙ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและใหถือวาสมบูรณเมื่อพรรคไดรับหนังสือ
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
กรณีตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตามวรรคหนึ่งใหหัวหนาสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข าทํ า หน า ที่แ ทนจนกว า จะมีก ารเลือ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตามวรรคหนึ่งใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) เหตุอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนง
ทั้งคณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปและใหเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณี ที่ ไ ม มี ก รรมการสาขาพรรคเหลื อ อยู หรื อ มี แ ต ไ ม ยิ น ยอมดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม คณะกรรมการบริห ารพรรคจะดําเนิน การเองหรือจะมอบหมาย
ใหสมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
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ขอ ๔๑ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคไมครบ
ตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๓๓
สวนที่ ๔
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๔๒ เขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด เ ป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรค หรื อ สาขาพรรค
ถามีสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งรอยคนใหพรรคดําเนินการแตงตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๔๓ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองเปนสมาชิกพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ประกาศแตงตั้งเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองไมเปนกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ในขณะเดียวกัน
ขอ ๔๔ ใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีจํานวนไมเกินสามคน
การประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองมีสมาชิกพรรคซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
อยูในเขตเลือกตั้งนั้นเขาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก เสนอชื่ อ บุค คลที่ สมควรจะได รับ เลื อ กเป น ตั ว แทนพรรคการเมื อ ง
ประจําจังหวัดจะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน ผูไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม
(๒) การลงคะแนนเลื อ กตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด ให ใ ช วิ ธี เ ป ด เผย
ลงคะแนนเลือก ครั้งละหนึ่งคน และใหประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบดวย
(๓) กําหนดสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเปนผูไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด
ใหผูไดรับเลือกเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดแจงผลการประชุมใหหัวหนาพรรคทราบโดยเร็ว
เพื่ อให หัว หนา พรรคประกาศแต ง ตั้ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จัง หวัด แลว แจง ใหน ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศแตงตั้ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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เมื่อไดมีการแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดขึ้นในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหเรียกชื่อวา
“ตัวแทนพรรคสรางอนาคตไทยประจําจังหวัด ... เขตเลือกตั้งที่ ...”
ในกรณีที่ตัว แทนพรรคการเมื องประจําจั ง หวัด ลําดับ แรกไมอยูห รือไม อาจปฏิบัติห นาที่ไ ด
ใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่ไดรับเลือกในลําดับถัดไปปฏิบัติหนาที่ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
ขอ ๔๕ ความเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและใหถือวาสมบูรณเมื่อพรรคไดรับหนังสือ
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) หั ว หน า พรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคสั่ ง ให อ อก
จากการเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ในกรณีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑) ใหตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ตามขอ ๔๔ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑)
ในกรณีที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเหลืออยู ใหจัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือก
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามขอ ๔๔ ภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดเหลืออยู
ขอ ๔๖ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใหเปนไปตามรัฐธรรมนู ญ
กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับ พรรค และมติของที่ป ระชุม ใหญพรรค รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๓) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและปดประกาศไว ณ ที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
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(๕) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจัง หวัดใหแ จง
ใหหัวหนาพรรคทราบ
(๖) จัด ทํ า กิ จ กรรมทางการเมื อ งตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หมวด ๕
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การประชุม ใหญของพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคอาจกําหนดใหมีการประชุมดังกลาว
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยพรรคตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๔๘ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของพรรค
หรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา มีสิทธิเขาชื่อกันยื่นคํารองขอใหจัดการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคได
ในกรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือจากสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือกรรมการบริหารพรรค
หรือสมาชิกพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค ซึ่งในจํานวนนี้
จะตองประกอบดวยผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาซึ่งมาจากตางภาคกัน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๔) สมาชิกพรรค
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ขอ ๕๐ องคประชุมใหญของพรรคตามขอ ๔๙ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ป ระชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหป ระธานในที่ป ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรค
เปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญ
เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ขอ ๕๒ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ประกาศอุ ด มการณ ท างการเมื อ งของพรรค
หรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไป
ในรอบปที่ผานมา
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาสาขาพรรค
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรค เมื่อมีกรณีที่จะตองดําเนินการ
โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคตามที่กฎหมาย ขอบังคับพรรคหรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๕๕ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกสาขาพรรค
ขอ ๕๖ องคประชุมใหญของสาขาพรรคตามขอ ๕๕ ตองมีรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ให หั วหน าสาขาพรรคเป นประธานในที่ ประชุ มสาขาพรรค ถ าหั วหน าสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
(๒) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๕๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรค ใหหัวหนาสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๖๐ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตองจัดใหมีการประชุมสมาชิกพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อมีเหตุจําเปนในการดําเนินกิจการที่ตองกระทําในที่ประชุมสมาชิกพรรคตามที่กฎหมาย ขอบังคับพรรค
หรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
องค ป ระชุ ม ของที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตั ว แทนพรรคการเมื อ ง
ประจําจังหวัด ประกอบดวย ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาหาสิบคน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ใหตั ว แทนพรรคการเมืองประจํ าจั ง หวัด คนที่ห นึ่ ง เปน ประธานในที่ป ระชุ ม และให ตัว แทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดลําดับถัดไปเปนเลขานุการในที่ประชุม
กรณีที่ไมมีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุม
เลือกสมาชิกที่มาประชุมทําหนาที่ประธานหรือเลขานุการการประชุม แลวแตกรณี
ขอ ๖๑ กิ จ การดั ง ต อ ไปนี้ ใ ห ก ระทํ า โดยที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๑) การเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๒) กิจการตามที่บัญญัติไวในกฎหมายพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คําบอกกลาวเรียกประชุมสมาชิกพรรคใหตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบ
วาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การประชุม คณะกรรมการบริห ารพรรค ตองมีกรรมการบริห ารพรรคมาประชุม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ให ที่ ป ระชุ ม คั ด เลื อ กกรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ แ ทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุม
คัดเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๖๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหหัวหนาสาขาพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เปนประธานในที่ประชุม หากหัวหนาสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขานุการ
สาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๖
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ขอ ๖๖ การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
เพื่อพิจารณากรณีการสิ้น สุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคที่ดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เนื่องจากกระทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณอยางรายแรงหรือมีเหตุรายแรงอื่น ตามขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรค
เปน ประธานในที่ประชุม ถาหัว หนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
องคประชุมของการประชุมตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค โดยมีจํานวนรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรครวมกันทั้งหมด
การลงมติใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ขอ ๖๗ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระประชุมดวย
หมวด ๖
สมาชิกพรรค
ขอ ๖๘ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญ ชาติไ ทยโดยการเกิด ในกรณีเปน ผูมีสัญ ชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ไมเปนสมาชิกของพรรคอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวยเอกสาร
ประกอบดวยตนเองตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด หรือผูที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย พรอมชําระคาบํารุงพรรค ณ สํานักงานใหญ
ของพรรคที่ทําการสาขาพรรคที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด แลวแตกรณี
การสมัครอาจกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีอื่นใดนอกเหนือจากตามวรรคหนึ่งก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ผูสมัครตองลงนามรับรองวาตนเองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามการเปนสมาชิกพรรคดวย
ขอ ๗๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเริ่มเมื่อสมัครเปนสมาชิกพรรคและไดชําระคาบํารุงพรรค
ซึ่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามแลวอนุมัติใหรับเปนสมาชิกพรรค
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๗๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖๘ เวนแตเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเปนการบวชตามประเพณีนิยม แตในระหวางมีลักษณะตองหาม
ดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรคการเมืองเปนเวลาสองปติดตอกัน
(๕) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรงหรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรค หรือยุบพรรค
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การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคและใหแจงสมาชิกผูนั้นทราบโดยเร็ว
ขอ ๗๒ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
(๓) ไดรับเลือกตัง้ หรือแตงตัง้ เปนผูป ฏิบัตงิ าน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริห ารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๗๓ สมาชิกพรรคมีหนาที่และความรับผิดชอบตอพรรค ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
ขอ ๗๔ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) สง เสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต ของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
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(๓) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) ให ค วามสํ า คั ญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ กท า นอยา งเต็ มรู ป แบบ โดยให ถื อ ว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๗
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรค
และกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ
ขอ ๗๕ ตองยึดมั่นและธํารงไว ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๗๖ ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบ
เรียบรอยของประชาชน
ขอ ๗๗ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
ขอ ๗๘ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือผูอื่น
หรือมีพฤติการณที่รูเห็นหรือยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๗๙ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดในประการ
ที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๘๐ ตองไมรับ ของขวัญของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด เวน แตเปน การรับ
จากการใหโดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๘๑ ไม กระทํา การอัน เปน การขัด กั น ระหว า งประโยชน สว นตนกับ ประโยชนส ว นรวม
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๘๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ขอ ๘๓ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม เปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากอคติโดยไมหวั่นไหว
ตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๘๔ รักษาไวซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพตอมติของที่ประชุม
ฝายขางมาก และเหตุผลของทุกฝายอยางเครงครัด
ขอ ๘๕ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูในความรับผิดชอบของตน
ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๘๖ ไมใหคําปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูลตอสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรม
แกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
ขอ ๘๗ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง
ขอ ๘๘ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูในกํากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณี หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๘๙ ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติ
หรือผูมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๙๐ ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเปนเหตุทําให
ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะ
จําตองยอมรับในการกระทํานัน้ ไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงํา
ใหใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด
สวนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ขอ ๙๑ ปฏิบัติห นาที่อยางเต็มกําลัง ความสามารถ และยึด มั่น ในความถูกตองชอบธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
ขอ ๙๒ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของพรรคอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
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ขอ ๙๓ รักษาความลับของพรรค และระเบียบแบบแผนของพรรค
ขอ ๙๔ ดําเนินการอื่นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
สวนที่ ๔
การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขอ ๙๕ การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๑ ใหถือวามีลักษณะรายแรง
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓ จะถือวา
มีลักษณะรายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เจตนาและความรายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ นั้น
ขอ ๙๖ การดําเนินการแกบุคคลใดวากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการคัดเลือก
บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
สวนที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๙๗ เมื่อมีกรณีตองสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๙๘ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค จํานวนหาคน
(๒) หัวหนาสาขาพรรคสี่สาขาซึ่งมาจากตางภาคกันจํานวนสี่คน
(๓) ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจํานวนสองคน
ขอ ๙๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งใหดําเนินการในที่ประชุมใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับ
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หนา้ ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรค
เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ขอ ๑๐๐ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๓
ขอยกเวนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๑ ในการเลือกตั้งทั่วไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อใหดําเนินการสรรหาตามขอ ๑๐๐ เวนแตกรณีที่เปนการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เปนโมฆะหรือการเลือกตั้งใหม
ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งหรือกรณีผูสมัครตายกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งใหคณะกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณารวมกัน
สวนที่ ๔
การคัดเลือกบุคคลซึง่ พรรคเห็นสมควรจะเสนอ
ใหไดรับพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๑๐๒ ในการเลือ กตั้ง ทั่ว ไป เมื่อ พรรคส ง ผู สมั ครรั บ เลือ กตั้ ง แล ว ใหแ จง รายชื่อ บุค คล
ซึ่งพรรคมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ไมเกินสามรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๑๐๓ การเสนอชื่อบุคคลใหไ ดรับ การพิจารณาแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง นายกรัฐ มนตรี
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมของบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเสนอชื่ อ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรี
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๑๐๔ กรณีที่จะมีการแตง ตั้ง บุคคลเปน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
และเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง ซื่อสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยให สมาชิ กพรรคมีส ว นรว ม อย างกว างขวางในการดํา เนิ น การดั ง กลา ว ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๑๐
การบริหารการเงินและทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๕ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่บริหารการเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด
ของพรรค และสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจัง หวัด ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญ ชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ใหหัวหนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จัดใหมีบัญชีรับและจายเงิน
ของสาขาพรรคหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไดรับหรือจายโดยบันทึกบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้นและสรุปรายงานใหพรรคทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน
และปดประกาศไว ณ สํานักงานสาขาพรรคหรือที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๐๖ การลงรายการบัญชีของพรรคตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองครบถวน
โดยตองจัดทําภายในระยะเวลา ดังนี้
(๑) การลงบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
และบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
(๒) บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตองลงรายการ
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๑
รายไดของพรรค และอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๐๗ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมของพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา้ ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอนื่ ใดทีไ่ ดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการรับบริจาค
เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
สวนที่ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๘ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๙ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานที่จัด กิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค
สาขาพรรค หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๑๐ เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคจัดทําทะเบียนสินคา
หรือบริการ ซึ่งประกอบดวยรายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการแตละประเภท
ใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๑๑ การจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก าร ให บั น ทึ ก บั ญ ชีร ายวั น แสดงรายได ห รื อ รายรั บ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๑๒ การจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริก ารต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นวั น ครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และในกรณี ที่ เ ป น การเลื อ กตั้ ง อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อื่ น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๑๓ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๑๔ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรค สถานที่ทําการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๑๑๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ใหหัวหนาพรรคจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัด กิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงิน ที่ไดรับ จากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และใหหัวหนาพรรคประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวย
ขอ ๑๑๖ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไป
แสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๑๗ การจัดกิจกรรมระดมทุนตองไมกระทําในชวงเกาสิบวันกอนวันครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจากการครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๑๑๘ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรคนั้น และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชี เงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชี
ของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๑๙ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินฝากไวในบัญชี
ธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๘ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงินจึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๑๒๐ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรค
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคไดใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๒๑ เมื่ อ พรรคไดรั บ หลัก ฐานตามข อ ๑๒๐ ให อ อกใบเสร็จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐาน
การรั บ บริ จ าคทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดภายในวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ บริ จ าคแล ว จั ด ส ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรือหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๒๒ ให พรรคบัน ทึ กการรับ บริจ าคไว ใ นบั ญ ชี แ สดงรายรับ จากการบริจ าคของพรรค
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรค
ขอ ๑๒๓ ให หัว หน าพรรคประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อผู บ ริ จาค จํ านวนเงิ น รายการทรัพ ยสิ น
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๒๔ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคมีมูลคาเกินสิบลานบาท
ตอพรรคตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนัน้ เปนนิติบคุ คล การบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ใหแกพรรคไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาทตองแจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ
ในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
สวนที่ ๔
อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๒๕ สมาชิกพรรคตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค แบบรายปหรือแบบตลอดชีพ
ในอัตราขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดและใหพรรคออกใบเสร็จรับเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อประโยชนในการนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรค ประจําปของสมาชิกใหถือวา
รอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรค ประจําปของปที่สมาชิกไดชําระคาบํารุงพรรคเปนครั้งแรกสิ้นสุดลง
ในวันสิ้นปปฏิทินของปเดียวกันนั้น และใหเริ่มตนนับรอบระยะเวลาการชําระคาบํารุงพรรคประจําป
ของปถัดไปใหม โดยใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปเดียวกัน
ทั้งนี้ สมาชิกชําระคาบํารุงพรรคประจําปของปถัดไปภายในกรอบระยะเวลาดังกลาวเมื่อใดก็ได
หมวด ๑๒
การใชจายของพรรค
ขอ ๑๒๖ เงินและทรัพยสินของพรรคตองนําไปใชจายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคและสมาชิก และคาใชจายในการบริหารพรรค
พรรคตองเปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของพรรค
ไม ว ารู ป แบบใดให สมาชิก และประชาชนทราบเปน การทั่ ว ไปตามหลัก เกณฑ วิ ธีก ารและระยะเวลา
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๒๗ ในกรณีที่พรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลใดใหเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
แกสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาจะใหเปนประจํา
หรือเปนชั่วคราว ถาการใหหรือรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดนั้นไมเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายอาญาใหพรรค ผูบริหารพรรค หรือบุคคลนั้น แลวแตกรณี
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการใหเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้น ตามหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
หามมิใหสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลใดโดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย เวนแตเงินที่ไดมีการแจงไวตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๒๘ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะตองตรวจสอบและควบคุมมิใหมีการนําเงิน
หรือทรัพยสินของพรรคไปใชจายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๒๖ และขอ ๑๒๗
หมวด ๑๓
การเลิกพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ขอ ๑๒๙ การเลิกพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใหเปนไป
ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๓๐ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพความเปนพรรค หรือยุบพรรคใหทรัพยสินของพรรค
ที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทยชุดใหม จํานวน ๑๖ คน ไดแก
๒.๑ นายอุตตม สาวนายน
หัวหนาพรรค
๒.๒ นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ
เลขาธิการพรรค
๒.๓ นายสันติ กีระนันทน
เหรัญญิกพรรค
๒.๔ นายนิทัศน ประทักษใจ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๒.๕ นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ
กรรมการบริหารพรรค
๒.๖ นายวิเชียร ชวลิต
กรรมการบริหารพรรค
๒.๗ นายสุพล ฟองงาม
กรรมการบริหารพรรค
๒.๘ นายสุรนันทน เวชชาชีวะ
กรรมการบริหารพรรค
๒.๙ นายวัชระ กรรณิการ
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๐ นายนริศ เชยกลิ่น
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๑ นายรักษพงษ เซงเจริญ
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๒ นายวิรัช วิฑูรยเธียร
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๓ นายโอฬาร วีระนนท
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๔ นายอิธวัฒน พิทักษคุมพล
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๕ นางทิพยพาพร ตันติสุนทร
กรรมการบริหารพรรค
๒.๑๖ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

