
 หน้า   ๗๑ 
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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง  ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน 

 

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบรับ 
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๑  นั้น 

บัดนี้  หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดินต่อนายทะเบียน 
พรรคการเมือง  กรณี  ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อฟ้าดิน  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แทน 
ดังนี้ 

ข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อฟ้าดินในคราวประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  

เม่ือวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อฟ้าดิน  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  
เม่ือวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ข้อบังคับ
พรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน

พรรคการเมือง 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า  “พรรคเพื่อฟ้าดิน”  ใช้ตัวอักษรย่อว่า  “พฟด.”  

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  “FOR  HEAVEN  AND  EARTH  PARTY”  ใช้อักษรย่อ  “FHAE”  มีคําขวัญว่า  
“เศรษฐกิจพึ่งตน  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชามีธรรม  ประเทศเป็นไท” 

ข้อ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคเพื่อฟ้าดิน  ใช้ดังนี้ 
 

 



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖ ภาพเครื่องหมายของพรรคเพื่อฟ้าดิน  ประกอบด้วย 
  -  วงกลมมีลูกโลกมีพื้นที่สีฟ้าอยู่ตรงกลาง  หมายถึง  การอยู่ร่วมกันของนานาอารยประเทศ 
  -  รูปเฟืองสีแดงรองรับครึ่งวงกลมส่วนล่าง  หมายถึง  ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งขนาดเล็ก  

กลาง  ใหญ่  เป็นกลไกสําคัญของประเทศ 
  -  สัญลักษณ์รวงข้าวสีทองโอบแนววงกลมส่วนบน  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของกสิกร 

ที่เป็นแกนสําคัญของประเทศ  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภาคกสิกรรมกับภาคอุตสาหกรรม  เป็นแกนนํา
ของประเทศ 

  -  เลขเก้าสีน้ําเงินอยู่เหนือลูกโลก  หมายถึง  ความเป็นมงคลของชนชาวไทยที่มีความเจริญ 
แสดงถึงความก้าวหน้า  การพัฒนาทั้งภาคกสิกรรม  และภาคอุตสาหกรรม 

  -  ชื่อพรรคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยู่ท่ามกลางระหว่างลูกโลก  รูปเฟือง  และรวงข้าว 
ในครึ่งวงกลมส่วนล่าง  หมายถึง  การส่งเสริมอุดมการณ์ของมวลมนุษยชาติให้มีอิสรเสรีภาพ  ภราดรภาพ  
สันติภาพ  สมรรถภาพ  และบูรณภาพ 

ข้อ ๗ ตรายางพรรคเพื่อฟ้าดินมีขนาดและลักษณะดังภาพข้างล่างนี้ 
 

 
 
ข้อ ๘ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคเพื่อฟ้าดิน  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๕/๔๕  ซอยนวมินทร์  ๔๔  

ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๔๐   
ข้อ ๙ สาขาพรรคเพื่อฟ้าดินให้มีจํานวน  ที่ตั้ง  และขอบเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ 

ตามเอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อบังคับพรรค   

หมวด  ๒ 
สมาชิกพรรค 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
สมาชิกภาพ 

 

 

ข้อ ๑๐ สมาชิกพรรคมีประเภทเดียว  คือ  สมาชิกสามัญ  ต้องเสียค่าบํารุงพรรคในอัตรา 
และกําหนดระยะเวลาตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค 
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ข้อ ๑๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรค 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  หรือโดยคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ ๑๒ สมาชิกผู้มีสิทธิเป็นกรรมการบริหารพรรค  กรรมการสาขาพรรค  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ของพรรค  ที่ปรึกษาพรรค  กรรมาธิการของพรรค  กรรมการรัฐสภาของพรรค  หรือเจ้าหน้าที่พรรค 
ทุกระดับ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณธรรมตามหลักศีลธรรมพื้นฐาน  ไร้อบายมุข  มีความซ่ือสัตย์  มีสมรรถภาพ  มีความรู้
ความสามารถ  ไม่ตกเป็นทาสโลกธรรม  ปลอดภารกิจส่วนตัว  อุทิศตนทํางานรับใช้ประชาชน  ได้อย่างอิสระ 

(๒) เสียสละและพากเพียรปฏิบัติตนตามอุดมคติของพรรค  จนปรากฏผลตามความมุ่งหมาย  
ของพรรค 

(๓) สามารถชี้แจงอุดมคติ  นโยบาย  และข้อบังคับของพรรคให้ประชาชนเข้าใจได้ 
(๔) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  เช่น  ด้านวิชาการหรือประสบการณ์ที่เป็นผลสําเร็จ  และมีความพร้อม

ต่อการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๓ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคพร้อม

เอกสารประกอบต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค  ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารพรรค  เม่ือได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้วให้พรรคออกบัตรประจําตัวสมาชิกให้ไว้เป็น
หลักฐาน  ทั้งนี้เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกพรรคให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด 

เม่ือนายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาและอนุมัติให้รับบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้ว   
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคแจ้งรายชื่อสมาชิกใหม่ให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคคราวถัดไป 

ข้อ ๑๔ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมด้วยคําชี้แจงเหตุผล
ในการคัดค้านและมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสามคน  คําคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค 
และให้เปิดเผยได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาและเก่ียวข้อง  การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อรับหรือไม่รับผู้ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียงโดยลงคะแนนลับ 

การออกเสียงลงคะแนนของคณะอนุกรรมการพิจารณาคําคัดค้านให้ออกเสียงโดยวิธีลงคะแนนลับ 



 หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิก  โดยจะมีคําคัดค้านหรือไม่ 
ก็ตามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด 

ถ้าคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๑๔  มีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิก  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
โดยเร็ว  คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับพรรคข้อ  ๑๑ 
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ  ๓๐  มีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพ  เลิก  หรือยุบไป 
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ  ๑๖  (๔)  ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค  โดยมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรครวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด  และการลงมติ 
ให้ลงคะแนนลับ 

แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้าน 
ว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา  ๖๕  
วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ  สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย   

การอุทธรณ์ของสมาชิกต่อศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานหรือเอกสารเก่ียวกับการมีมติตามวรรคหนึ่งไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ 

ข้อ ๑๘ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรณี
ยุบพรรคและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง 
ยุบไป  ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น 

ข้อ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกพรรคให้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคและมีผล 
เม่ือนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือแล้ว 



 หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค 

 

 

ข้อ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค 
(๒) ได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวง   
(๓) ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน  คณะทํางาน  หรือกรรมการสาขาพรรค  

กรรมการ  หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ  หรือกรรมการบริหารพรรค  ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค 
(๔) ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  เม่ือเห็นว่ามติหรือข้อบังคับพรรคในเรื่องใดจะขัดต่อ

สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้  โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

 (ก) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก   
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค  หรือ 

 (ข) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค  หรือ 
 (ค) สมาชิกของพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
(๕) สิทธิอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
ข้อ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค 
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค  ผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้

ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรค 
(๓) ยึดม่ันและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัด 

ส่วนที่  ๓ 
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค 

 

 

ข้อ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค  มีดังนี้   
(๑) ส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง 

และครอบครัว 
(๒) ดําเนินงานทางการเมืองอย่างจริงจัง  เพื่อให้พรรคมีบทบาททางการเมืองและการบริหาร

ประเทศตามอุดมการณ์และนโยบายของพรรค 
(๓) เสริมสร้าง  เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกพรรคด้วยการให้ความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ   ตามสมควร 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๔) รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกพรรค  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ตามครรลองแห่งกฎหมายและข้อบังคับพรรค 

(๕) ส่งเสริมและจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกพรรค 

ส่วนที่  ๔ 
การพัฒนาความรู้ทางการเมืองของสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป 

 

 

ข้อ ๒๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกพรรคและประชาชน
อันจะส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ในระบบรัฐสภา
เป็นที่ศรัทธาและเชื่อม่ันต่อปวงชนชาวไทย  พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ทางการเมือง 
ของสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ   
เพื่อฝึกอบรมให้แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป 

(๒) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมเพื่อปลุก
จิตสํานึกสมาชิกพรรคและประชาชน  โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น  เพื่อรับความรู้เก่ียวกับสิทธิ 
และการจัดการดูแลรกัษาทรัพยากรของท้องถิ่น  ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์และสิทธิทางการเมืองที่พึงมี 

(๔) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสาขาวิชาชีพ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ร่วมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ 

(๕) เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยผ่านสื่อมวลชน 
(๖) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีโอกาสได้เข้าฟังการอภิปราย  หรือการบรรยายทาง

การเมือง 

ส่วนที่  ๕ 
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชกิพรรคและกรรมการของพรรคทุกระดับ 

 

 

ข้อ ๒๔ เพื่อให้สมาชิกพรรคและกรรมการของพรรคทุกระดับร่วมกันพัฒนาพรรคให้มีคุณภาพ
เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน  จึงกําหนดวินัยไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องยึดม่ันในอุดมการณ์  นโยบาย  ข้อบังคับพรรค  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  และมติ 
ของพรรคอย่างจริงจัง 

(๒) ไม่ใช้สถานภาพสมาชิกพรรค  กรรมการสาขาพรรค  หรือกรรมการบริหารพรรค  แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือครรลองคลองธรรม 

(๓) ไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกัน  หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอก
ในทางที่เสียหาย 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๔) ไม่ปกปิดความผิดของตนหรือของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง 
ของพรรค  ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้พรรคทราบทันที 

(๕) ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ  หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของสังคม 
(๖) ไม่พึงนํามติลับของพรรคไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน  แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อพรรคก็ตาม 
(๗) ในการดําเนินงานรัฐสภา  สมาชิกสามารถปฏิบัติตามมติของพรรคหรือตามที่กฎหมาย 

ได้กําหนดไว้ 
ข้อ ๒๕ เพื่อเป็นการสร้างเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและงานการเมือง  ให้มี

คุณธรรม  สมาชิกพรรคและกรรมการของพรรคทุกระดับพึงยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง 
การเมืองดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสํานึก  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
(๒) ประพฤติและดํารงชีพอยู่ในกรอบแห่งกฎหมายและคุณธรรม 
(๓) รักษาอุดมการณ์  นโยบาย  และข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัด 
(๔) รับผิดชอบต่องานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงใจ 
(๕) ปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและประสิทธิภาพของพรรค 
(๖) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง 

ส่วนที่  ๖ 
การลงโทษสมาชิกพรรค 

 

 

ข้อ ๒๖ การกล่าวหาสมาชิกพรรคคนใดว่าได้กระทํา  หรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การ
ลงโทษ  ให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่ายี่สิบคนทําเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อถึงหัวหน้าพรรคก็ได้ 

ข้อ ๒๗ เม่ือได้รับการกล่าวหาเป็นหนังสือของสมาชิกพรรคตามข้อ  ๒๖  แล้ว  ให้หัวหน้า
พรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค  โดยคณะกรรมการบริหารพรรคอาจทําการพิจารณาสอบสวน
ในทันทีหรือมอบหมายให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนสอบสวนข้อกล่าวหานั้น 

ข้อ ๒๘ ในการสอบสวนข้อกล่าวหาสมาชิกพรรค  ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานฝ่ายตน  ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ยกข้อกล่าวหานั้น  แต่ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติชี้ขาดและให้ลงโทษ  
ตามข้อ  ๒๙ 

ข้อ ๒๙ เม่ือชี้ขาดแล้วให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ภายใน
สามสิบวัน 



 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) ภาคทัณฑ์   
(๓) ตัดสิทธิบางประการ 
(๔) ลบชื่อออกจากทะเบียน 
ข้อ ๓๐ การลงโทษสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยการลบชื่อออก

จากทะเบียน  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยส่ังการ  คําส่ังให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
พรรคจะมีได้ต่อเม่ือคณะกรรมการบริหารพรรควินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําให้พรรคเสียหายหรือ 
อาจเสียหายอย่างร้ายแรงทําให้เกิดการแตกความสามัคคีในพรรค  หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค 
หรือกระทําผิดวินัย  หรือจรรยาบรรณของพรรค  หรือฝ่าฝืนมติ  หรือคําส่ังของคณะกรรมการบริหารพรรค
เป็นสําคัญ  คําส่ังดังกล่าวจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด  และคําส่ังของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อนี้ให้ถือ 
เป็นที่สุด 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรค 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการบริหารพรรค 

 

 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค  โดยเลือกตั้งจาก
สมาชิกพรรคผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดซ่ึงมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ตามรัฐธรรมนูญในที่ประชุมใหญ่โดยวิธีลงคะแนนลับและมีจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสี่สิบห้าคน  
ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าพรรค 
(๒) รองหัวหน้าพรรค 
(๓) เลขาธิการพรรค 
(๔) รองเลขาธิการพรรค 
(๕) เหรัญญิกพรรค 
(๖) โฆษกพรรค 
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
(๘) กรรมการบริหารอ่ืน ๆ   
ข้อ ๓๒ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค  ให้ดําเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ตามลําดับ

ดังนี้ 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) ให้ที่ประชุมกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ  ๓๑  วรรคหนึ่ง 
(๒) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน  ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรอง

ไม่น้อยกว่าสิบคน 
(๓) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมเลือกเป็นกรรมการบริหาร  

พรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดไว้ตาม  (๑)   
(๔) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่  เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร

พรรคให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  เพื่อให้ที่ประชุมของพรรคเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก 
(๕) ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหาร  

พรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมก็ได้  แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชมุ 
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับเลือกตั้ง   

ให้ดํารงตําแหน่งอีกได้   
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายพรรค  ข้อบังคับพรรค  และมติของที่ประชุม

ใหญ่พรรค 
(๒) ออกกฎ  ระเบียบ  และจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค

และข้อบังคับพรรค 
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค  เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ในส่วนของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค  โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด   

(๕) ควบคุมไม่ใ ห้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง ในนามของพรรค   ใช้ จ่ายเ ก่ียวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง 
แต่ละครั้ง 

(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ของพรรค   

คณะผู้บริหารพรรค  คณะที่ปรึกษาพรรค  คณะกรรมาธิการต่าง ๆ  ของพรรค  คณะกรรมการรัฐสภา 
ของพรรค  คณะกรรมการประสานงาน  และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ของพรรค 

(๘) อนุมัติ  ยุบ  และเลิกศูนย์ประสานงานพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค 
(๙) อํานวยการต่าง ๆ  และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ  เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค 
(๑๐) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ  

ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค 
(๑๑) จัดหาทุนและทรัพย์สินต่าง ๆ  ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ของพรรคและสาขาพรรค 
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(๑๒) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ  ของพรรคและคณะทํางาน

เฉพาะกิจ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(๑๔) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ  ของพรรคเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบ

ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
(๑๕) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อํานวยการพรรค  รองผู้อํานวยการพรรค  และผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สํานักงานใหญ่พรรค  หรือตําแหน่งอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
(๑๖) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค  และผู้ปฏิบัติงานของพรรค 
(๑๗) อํานาจหน้าที่อ่ืนที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรซ่ึงไม่ขัดต่อกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  และข้อบังคับพรรค 
ข้อ ๓๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) หัวหน้าพรรค 
 (ก) เป็นผู้แทนของพรรคตามกฎหมายและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค 
 (ข) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค  เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 

และเป็นประธานการประชุม 
 (ค) เรียกประชุมใหญ่ของพรรค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

และเป็นประธานของที่ประชุม  ตลอดจนดําเนินการประชุม 
 (ง) เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ของพรรคและเป็นประธานของที่ประชุม  ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว 
 (จ) เป็นผู้ลงนามประกาศ  กฎ  ระเบียบ  มติ  และคาํส่ังของพรรค 
 (ฉ) มี สิทธิยั บยั้ งมติคณะกรรมการบริหารพรรค   คณะกรรมาธิ การพรรคหรือ   

คณะกรรมการอื่น ๆ  เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวัน   
ซ่ึงหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ 

 (ช) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง  ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม 
ของพรรคได้  โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ 
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค 

 (ซ) อํานาจอ่ืน ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค  ในกรณีหัวหน้าพรรค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน 

(๒) รองหัวหน้าพรรค  มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ 
บริหารพรรคมอบหมาย 

(๓) เลขาธิการพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 
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 (ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค  ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย  และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ 

 (ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค  ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค  และที่ประชุมใหญ่พรรค 

 (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริการพรรค  ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และที่ประชุมใหญ่พรรค 

 (ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค 
(๔) รองเลขาธิการพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ 

บริหารพรรคมอบหมาย 
(๕) เหรัญญิกพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย  บัญชีทรัพย์สิน  

หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 
(๖) โฆษกพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 
 (ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตา่ง ๆ  ของพรรค 
 (ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค  ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกพรรค 
(๘) กรรมการอ่ืนมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค  หรือคณะกรรมการบริหาร

พรรคมอบหมาย 
ข้อ ๓๖ ให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค  การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  การลงมติของคณะ
กรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมโดยประธานงดออกเสียง  หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๓๗ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  หรือโดยคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ 
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 
(๗) โดยมติที่ประชุมใหญ่พรรค  ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ขององค์ประชุม 
เม่ือตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคตามข้อ  ๓๑  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ว่างลง   

ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม  เข้าทําหน้าที่แทน  
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จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างและให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลือ  
แต่ถ้าตําแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงให้ที่ประชุมใหญ่พรรคเลือกตั้งใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่ง
ว่างและให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลือ 

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  เม่ือ 
(๑) ครบวาระสี่ปี 
(๒) ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสาม  ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค

ทั้งหมด   
ในกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า   

นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่   
เม่ือคณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการ

เรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  แต่ถ้าเป็นกรณีตําแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงให้ผู้ที่มี
ตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน 

ส่วนที่  ๒ 
สาขาพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรค 

 

 

ข้อ ๓๙ ในท้องที่ใดมีสมาชิกสามัญของพรรคตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  หากประสงค์จะจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมืองขึ้น  ให้สมาชิกผู้ดําเนินการจัดประชุม  ส่งรายงานการประชุม  รายงานแสดงที่ตั้งสาขาพรรค 
ขอบเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสาขาพรรค  รายชื่อสมาชิก  อาชีพ  ที่อยู่  และตําแหน่งต่าง ๆ   
ในคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ  ๔๐ 

ข้อ ๔๐ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งโดยเลือกตั้งจากสมาชิกของสาขาพรรคนั้น 
ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยวิธีลงคะแนนลับ  มีจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 
ซ่ึงประกอบด้วย 

(๑) ประธานสาขาพรรค 
(๒) รองประธานสาขาพรรค 
(๓) เลขานุการสาขาพรรค 
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค 
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค 
(๖) โฆษกสาขาพรรค 
(๗) นายทะเบียนสมาชกิสาขาพรรค 
(๘) กรรมการอ่ืนของสาขาพรรค  
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ข้อ ๔๑ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ให้ที่ประชุมกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ  ๔๐  วรรคหนึ่ง 
(๒) เลือกตั้งประธานสาขาพรรคหนึ่งคน  ในการเสนอชื่อผู้เป็นประธานสาขาพรรคต่อที่ประชุม

ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 
(๓) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อสมาชิก  เพื่อให้ที่ประชุมเลือกเป็นกรรมการสาขาพรรค

ในสว่นที่เหลือจนครบจํานวนตาม  (๑) 
(๔) ให้ประธานสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่  เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สาขาพรรคให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก 
(๕) ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสาขาพรรค 

ไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมก็ได้  แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุม 
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้ 

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 
ข้อ ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของพรรค 
(๒) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหาทางช่วยเหลือให้ถึงที่สุด 
(๓) ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารพรรคในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม  เข้าสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือองค์การปกครองอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย 

(๔) เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อพรรค 
(๕) จัดหาสมาชิกเพิ่มเติม 
(๖) จัดกิจกรรมของสาขาพรรคตามที่เห็นสมควร 
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 
ข้อ ๔๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ประธานสาขาพรรค 
 (ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค 
 (ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค  เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

และเป็นประธานการประชุม 
 (ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค 

และเป็นประธานของที่ประชุม  ตลอดจนดําเนินการประชุม 
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 (ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค  หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่ มีความจําเป็น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวัน   
ซ่ึงหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ 

 (จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง  ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้  โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค 

 (ฉ) อํานาจอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด  ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน 

(๒) รองประธานสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย 

(๓) เลขานุการสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 
 (ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค  ตามที่คณะกรรมการ 

สาขาพรรคมอบหมาย  และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

 (ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค 
 (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค  และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค 
 (ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค 
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ เลขานุการสาขาพรรค 

หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย 
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  รายรับ - รายจ่าย  บัญชี

ทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด 
(๖) โฆษกสาขาพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 
 (ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ  ของสาขา 
 (ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย 
(๗) นายทะเบียนสมาชกิพรรค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบจัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค   
(๘) กรรมการอ่ืนของสาขาพรรค   มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค 

หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย 
ข้อ ๔๕ ให้ประธานสาขาพรรคหรือผู้ที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรค  การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุม   
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  การลงมติ 
ของคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมโดยประธานงดออกเสียง  หากคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด 
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ข้อ ๔๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง   
เม่ือตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคตามข้อ  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ว่างลง   

ให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน   
จนกว่าจะมีการเลือกตั้ งกรรมการสาขาพรรคใหม่แทนตําแหน่งที่ ว่าง  และให้อยู่ ในตําแหน่ง 
เท่าวาระที่เหลือ  แต่ถ้าตําแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลงให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างและให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลือ 

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเม่ือ 
(๑) ครบวาระสี่ปี 
(๒) ตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค 

ทั้งหมด 
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ 
ในกรณีคณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า   

นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ 
เม่ือคณะกรรมการสาขาพรรคต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ 

ในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่
วันที่คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  แต่ถ้าเป็นกรณีตําแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลง
ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน 

ข้อ ๔๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคซึ่งเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนของสาขาพรรคเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรค  หากประธานสาขาพรรค
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้  ให้มอบหมายกรรมการสาขาพรรคที่มีตําแหน่งรองลงมาคนใดคนหนึ่ง  
เข้าร่วมประชุมแทน 

หมวด  ๔ 
องค์กรปฏิบัติงานของพรรค 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
คณะผู้บริหารพรรค 

 

 

ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งคณะผู้บริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค  มีจํานวนไม่เกินสิบห้าคนประกอบด้วย 
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(๑) หัวหน้าพรรค   
(๒) รองหัวหน้าพรรค  
(๓) เลขาธิการพรรค  
(๔) รองเลขาธิการพรรค 
(๕) เหรัญญิกพรรค 
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
(๗) โฆษกพรรค 
(๘) กรรมการบริหารอ่ืน 
ทั้งนี้หัวหน้าพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหน่งได้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค  ให้คณะผู้บริหารพรรคเป็นองค์กรหลักในการดําเนิน
กิจกรรมของพรรคเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค  คณะผู้บริหาร
พรรคสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค  และให้เป็นไปตามข้อ  ๓๗ 

ข้อ ๕๐ คณะผู้บริหารพรรคมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) เป็นองค์กรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค  ตามที่

คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลให้กิจกรรมต่าง ๆ  ของพรรคได้ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งงาน

ประจําและมติของพรรคที่ได้มีมติไว้ 
(๓) เสนอรายงานในปัญหาทั้งปวงต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการต่อไป 
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค  กลุ่มการเมือง  หรือองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ   
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค  ตลอดจนวางระเบียบด้านการคลัง

และทรัพย์สินของพรรค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

ส่วนที่  ๒ 
คณะที่ปรึกษาพรรค 

 

 

ข้อ ๕๑ ให้มีที่ปรึกษาพรรคคณะหนึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  และผู้สนับสนุนกิจกรรมพรรค  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค 

ข้อ ๕๒ คณะที่ปรึกษาพรรคสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริหารพรรค 
ชุดที่แต่งตั้ง 

ข้อ ๕๓ คณะที่ปรึกษาพรรคมีสิทธแิละหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง  เว้นแต่

จะได้รับการร้องขอจากที่ประชุม 



 หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) เสนอแนวความคิดเห็นต่อหัวหน้าพรรค  หรือกรรมการบริหารพรรคได้ทุกโอกาส   
การประชุมหารือกันเองภายในพรรคหรือที่ อ่ืนใดย่อมกระทําได้  ภายใต้การสนับสนุนจากพรรค 
แล้วรายงานผลให้พรรคทราบ 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมาธิการของพรรค 

 

 

ข้อ ๕๔ ให้มีคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ  ของพรรค  แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค 
ในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคม  วัฒนธรรม  การทหาร  การต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมาธิการแต่ละฝ่ายอาจแยกย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม
และให้สอดคล้องกับโครงสร้างของรัฐและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ ๕๕ คณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ  ส้ินสุดวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับคณะกรรมการ  
บริหารพรรคชุดที่แต่งตั้ง 

ข้อ ๕๖ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ  ของพรรค 
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ  

ของพรรค 
(๒) คณะกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานคณะกรรมาธิการ  รองประธานไม่เกิน

สามคนและเลขานุการหนึ่งคน  นอกจากนั้นแต่ละคณะอาจจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้อีกตามความ
เหมาะสม 

ข้อ ๕๗ คณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ  ของพรรคมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ศึกษาและพิจารณาปัญหาต่าง ๆ  ที่ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะบรรยายสรุปข้อศึกษา 

และข้อพิจารณานั้น ๆ  ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค 
(๒) ศึกษาและพิจารณาตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  และเตรียมการ

ในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการบริหารพรรค  สาธารณชน  รัฐสภา  หรือรัฐบาล  ตามโอกาส
และความเหมาะสม 

(๓) เป็นองค์กรจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค 
ข้อ ๕๘ เอกสารข้อความที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมาธิการของพรรคให้ถือเป็นสิทธิของพรรค   

ผู้ใดจะนําไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยมิได้รับความยินยอมจากพรรคให้ถือว่าผิดวินัยของพรรคอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค 

 

 

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรคตามความ
จําเป็นและเหมาะสมแก่สภาวะ 



 หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดที่แต่งตั้ง 

ข้อ ๖๑ ให้คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  ญัตติ  หรือกระทู้  ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค  สภาผู้แทนราษฎร  หรือรัฐสภา 
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค  รวมทั้งประสานงานต่าง ๆ  ในกิจการ

ด้านรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย 
(๓) รวบรวมเอกสารต่าง ๆ  ของรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาให้ทันกับ

สถานการณ์ทางการเมือง 

ส่วนที่  ๕ 
สํานักงานใหญ่พรรค 

 

 

ข้อ ๖๒ สํานักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของพรรคอยู่ในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรคโดยมีผู้อํานวยการพรรคและรองผู้อํานวยการพรรคเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๖๓ สํานักงานใหญ่พรรคประกอบด้วยหน่วยงาน  ดังนี้ 
ฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานการเงินและบัญชี 
 (ก) จัดทํางบประมาณประจําปีของพรรค 
 (ข) จัดกิจกรรมหาทุน 
 (ค) จัดทําบัญชีรับ - จ่ายเงินของพรรค 
 (ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๒) งานประชาสัมพันธ์ 
 (ก) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุดมการณ์  นโยบาย  กิจกรรม  และโครงการของพรรค 
 (ข) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิก 
 (ค) รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามผล 
 (ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์พรรค  ทั้งในยามปกติและในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
(๓) งานธุรการ 
 (ก) บริการในการจัดพิมพ์  รับ - ส่ง  เอกสาร  และงานสารบรรณ 
 (ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม 
 (ค) อํานวยความสะดวกในการประชุมพรรค 
 (ง) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน 
 (จ) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยของสํานักงาน 



 หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ฝ่ายการเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานสมาชิก 
 (ก) รับสมัครสมาชิก  ทําบัตรสมาชิก  และจัดเก็บทะเบียนประวัติ 
 (ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองค์กรเสริมสร้างพรรค 
(๒)  งานกิจการรัฐสภา 
 (ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  และกรรมาธิการ 
 (ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  และผลการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา 
 (ค) จัดทําเอกสารของคณะกรรมาธิการของพรรคและคณะกรรมการรัฐสภาของพรรค 
(๓) งานประสานงาน 
 (ก) ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรรมการบริหารพรรค  ผู้บริหารพรรค  

กรรมาธิการของพรรค  กรรมการต่าง ๆ  ตลอดจนสมาชิกพรรค 
 (ข) เตรียมเอกสารต่าง ๆ  เพื่อตอบโต้ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานนโยบายและแผน 
 (ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค 
 (ข) ประสานส่วนราชการและพรรคการเมอืงอ่ืน ๆ  ตลอดจนองค์กรเอกชน 
 (ค) จัดทําแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) งานกฎหมาย 
 (ก) ร่างกฎหมาย  ญัตติ  หรือกระทู้ 
 (ข) ติดตามการดําเนินการยกร่างกฎหมายต่าง ๆ   
 (ค) งานบริการด้านกฎหมาย 
 (ง) ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย 
(๓) งานข้อมูล 
 (ก) เตรียมข้อมูลการอภิปรายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรรมการบริหารพรรค  

ผู้บริหารพรรค  กรรมาธิการของพรรค  กรรมการต่าง ๆ  ตลอดจนสมาชิกพรรค 
 (ข) จัดทําเอกสารวิชาการต่าง ๆ   
 (ค) จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
 (ง) จัดงานห้องสมุดการเมือง 
 (จ) จัดระบบบริการข้อมูลแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

ด้วยความรวดเร็ว 



 หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

เลขาธิการพรรคอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและงานต่าง ๆ  ได้  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารพรรค 

ส่วนที่  ๖ 
สํานักงานสาขาพรรค 

 

 

ข้อ ๖๔ ให้สํานักงานสาขาพรรคเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของสาขาพรรค 
อยู่ในการกํากับดูแลของเลขานุการสาขาพรรค  โดยมีหัวหน้าสํานักงานสาขาพรรคเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๖๕ สํานักงานสาขาพรรคมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานการเงินและบัญชี 
 (ก) จัดทําบัญชีรับ-จ่ายของสาขาพรรค 
 (ข) จัดทํางบประมาณประจําปีของสาขาพรรค 
 (ค) จัดทํางบการเงินตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๒) งานประชาสัมพันธ์ 
 (ก) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการของสาขาพรรค   และให้ความรู้ทางการเมือง 

แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 (ข) รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามผล 
 (ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจกรรมสาขาพรรค 
(๓) งานสมาชิก 
 (ก) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดส่งให้สํานักงานใหญ่พรรคดําเนินการต่อไป 
 (ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในท้องที่ไว้เป็นเบ้ืองต้น 
 (ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญ่พรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค 
(๔) งานธุรการ 
 (ก) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน 
 (ข) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยของสํานักงาน 
 (ค) บริการจัดพิมพ์  รับ-ส่ง  เอกสาร 

หมวด  ๕ 
การประชุมใหญ่ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การประชุมใหญ่ของพรรค 

 

 

ข้อ ๖๖ การประชุมใหญ่ของพรรคมีสองกรณี  คือ 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ  หมายถึง  การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีขึ้น
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ  หมายถึง  การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม
นอกเหนือจากการประชุมใน  (๑)  หรือกรณีที่สมาชิก  หรือกรรมการบริหารพรรค  ซ่ึงมีจํานวนตามที่
กฎหมายกําหนดเข้าชื่อกันเพื่อขอให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ  และให้เรียกประชุมภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ   

ในการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยต้องบรรจุระเบียบวาระการแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา  
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจําปีและกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๖๗ การประชุมใหญ่ทุกครั้งจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ  พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม 
ให้สมาชิกทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน 

ข้อ ๖๘ องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่  ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 
(๒) สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ในขณะนั้น 
(๓) สมาชิกของพรรคที่เป็นรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนั้น 
(๔) ผู้แทนสาขาพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค 
(๕) สมาชิกและผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค 
(๖) ตัวแทนสมาชิกพรรค   
ข้อ ๖๙ สมาชิกที่ดํารงตําแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน  ให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียง 

ฐานะเดียว  และต้องแจ้งฐานะที่จะใช้สิทธิต่อคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ข้อ ๗๐ การได้มาซ่ึงตัวแทนสมาชิกพรรคตามข้อ  ๖๘  ให้สาขาพรรคเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

จํานวนไม่น้อยกว่าสาขาละยี่สิบคน  โดยคํานึงถึงสัดส่วนของสมาชิกของสาขาในแต่ละภาคและสัดส่วน 
ของสมาชิกหญิงและชายเท่าที่สามารถจะกระทําได้เพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ 

ข้อ ๗๑ การประชุมใหญ่ต้องมีองค์ประกอบตามข้อบังคับพรรคข้อ  ๖๘  มาประชุมไม่น้อยกว่า
สองร้อยคนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อ ๗๒ ในกรณีที่สมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ถ้าเป็นการประชุมใหญ่สามัญให้เรียก
ประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม 
ให้เรียกประชุมใหม่ภายในส่ีสิบห้าวัน  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกขอให้เรียกประชุม 
ก็ให้เป็นอันยกเลิกไป 

การประชุมใหญ่สามัญที่เรียกประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  ถ้ายังไม่ครบองค์ประชุมอีก   
ก็ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  การประชุมใหญ่วิสามัญซ่ึงคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหม่
ภายในส่ีสิบห้าวัน  ถ้ายังไม่ครบองค์ประชุมอีกก็ให้งดการประชุม  และคณะกรรมการบริหารพรรคจะเรียก
ประชุมอีกหรือไม่ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร 



 หน้า   ๙๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๗๓ ในการประชุมใหญ่ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นเป็นประธานในที่ประชุม  หากไม่มี 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ ่  
ให้เลขาธิการพรรคหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายเป็นเลขานุการในที่ประชุม 

ข้อ ๗๔ ในการประชุมใหญ่นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗๓  คณะกรรมการบริหารพรรค 
อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ  ดําเนินการประชุมเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยก็ได้ 

ข้อ ๗๕ ให้คณะกรรมการบริหารพรรควางระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของพรรคและสาขาพรรค 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้วางระเบียบให้ใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๖ กิจการดงัต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น 
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค 
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค 
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค 
(๔) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรค 
(๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการนโยบายพรรค 

และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค 
(๖) กิจการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค 

 

 

ข้อ ๗๗ การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคมีสองกรณี  คือ 
(๑) การประชุมใหญ่สามัญ  หมายถึง  การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีขึ้น

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ  หมายถึง  การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม  

นอกเหนือจากการประชุมใน  (๑)  หรือสมาชิกในท้องที่ของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสามสิบคนทําหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการสาขาพรรคหรือการประชุมอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดและให้เรียกประชุมภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ   

ในการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยต้องบรรจุระเบียบวาระการแถลงผลงานของคณะกรรมการ
สาขาพรรคในรอบปีที่ผ่านมา  การรับรองงบการเงินประจําปี 

ข้อ ๗๘ การประชุมใหญ่ทุกครั้งจะต้องแจ้งให้สมาชิกของสาขาพรรคทราบเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อยเจ็ดวันพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๗๙ การประชุมใหญ่ต้องมีกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง  และมีสมาชิกในท้องที่
ของสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 



 หน้า   ๙๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๘๐ ในกรณีที่สมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ถ้าเป็นการประชุมใหญ่สามัญให้เรียก
ประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม 
หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เรียกประชุมใหม่ภายในส่ีสิบห้าวัน  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ 
ที่สมาชิกขอให้เรียกประชุมก็ให้งดการประชุม 

การประชุมใหญ่สามัญที่เรียกประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  ถ้ายังไม่ครบองค์ประชุมอีกก็ให้เรียก
ประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน  การประชุมใหญ่วิสามัญซ่ึงคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมใหม่ภายใน
ส่ีสิบห้าวัน  ถ้ายังไม่ครบองค์ประชุมอีกก็ให้งดการประชุมและคณะกรรมการสาขาพรรคจะเรียกประชุม 
อีกหรือไม่ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร 

ข้อ ๘๑ ในการประชุมใหญ่ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นเป็นประธานในที่ประชุม  หากไม่มี
ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ 
ให้เลขานุการสาขาพรรคหรือผู้ที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมายเป็นเลขานุการในที่ประชุม 

ข้อ ๘๒ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น 
(๑) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค 
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค 
(๓) เลิกสาขาพรรค 
(๔) กิจการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

หมวด  ๖ 
การคลังและทรัพย์สิน 

 

 

ข้อ ๘๓ รายได้ของพรรคมีดังนี้ 
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรค 
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการของพรรค 
(๓) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อ่ืนใดที่อาจเป็นคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการจัด  

กิจกรรมหาทุน 
(๔) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อ่ืนใดที่อาจคํานวณเป็นเงินได้  ที่ได้รับจากการบริจาค 
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค 
(๗) รายได้อ่ืน ๆ   
รายได้ที่สาขาพรรคได้รับให้ถือเป็นรายได้ของสาขาพรรคนั้น 



 หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๘๔ การรับบริจาคเงิน  ทรัพย์ สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้   
ให้กระทําโดยสุจริต  เปิดเผย  และสามารถตรวจสอบได้  โดยออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค 
ทุกครั้ง 

ห้ามมิให้รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการการรับบริจาคให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
ข้อ ๘๕ รายจ่ายของพรรคจําแนกออกเป็น 
(๑) รายจ่ายปกติ 
(๒) รายจ่ายพิเศษ 
ข้อ ๘๖ รายจ่ายปกติได้แก่รายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นปกติตามงบประมาณประจําปี 
ข้อ ๘๗ รายจ่ายพิเศษ  ได้แก่  รายจ่ายในกรณีพิเศษที่มิได้กําหนดในงบประมาณประจําปี 
ข้อ ๘๘ หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายจ่ายพิเศษของพรรค 
ข้อ ๘๙ งบประมาณประจําปีของพรรค  ประกอบด้วย 
(๑) งบประมาณรายได้ 
(๒) งบประมาณรายจ่าย  แยกประเภทเป็นเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  

และอ่ืน ๆ 
ข้อ ๙๐ ปีงบประมาณและการบัญชีของพรรคให้เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  และสิ้นสุดลง 

ในวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ ๙๑ รายได้ที่เป็นตัวเงินให้นําฝากธนาคารในนามของพรรคและถอนมาใช้จ่ายตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด 
ข้อ ๙๒ การรับและการจ่ายเงินของพรรคให้เป็นไปตามระเบียบของพรรคตามที่กฎหมาย 

และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๙๓ ให้สํานักงานใหญ่พรรคและสาขาพรรคจัดทําบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

รวมทั้งจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และงบดุลประจําปี  งบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจํานวนทรัพย์สินและ
หนี้สินด้วย  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยมติที่ประชุมใหญ่ของพรรคทําหน้าที่
ตรวจสอบและรับรองงบดุลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบปีละหนึ่งครั้งและให้ส่งงบดุลนั้นต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในสามสิบวันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ให้สาขาพรรคส่งสําเนางบดุล
ประจําปีของสาขาพรรคให้สํานักงานใหญ่ทันทีหลังที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเห็นชอบ 



 หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
นักการเมืองของพรรค 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๙๔ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั้งปวง 
ซ่ึงประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการบริหารพรรคอาจตั้งคณะอนุกรรมการ   
เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  การตัดสินของคณะกรรมการบริหารพรรคในการ
คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๙๕ สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค 
ให้แสดงความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความ
เห็นชอบในเบื้องต้น  และให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาตามลําดับ  การตัดสินของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเป็นที่สุด 

สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคแรก  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายกําหนด  และต้องมีคุณสมบัติตาม 
ข้อ  ๑๒  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นถึงขั้นพร้อมที่จะทํางานรับใช้ประชาชนโดยไม่นํา
ค่าตอบแทนที่ได้รับไปเป็นส่วนของตน 

ข้อ ๙๖ สมาชิกพรรคจะสมัครรับเลือกตั้ ง ในนามของพรรคโดยไม่ ได้ รับอนุ มัติ จาก 
คณะกรรมการบริหารพรรคมิได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๙๗ ภายหลังเสร็จส้ินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป  ให้หัวหน้าพรรคเรียก
ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ก่อนเปิดประชุม   
รัฐสภาสมัยแรก  เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานในรัฐสภา 

ข้อ ๙๘ การเสนอหรือรับรองร่างพระราชบัญญัติ  ญัตติ  หรือกระทู้เรื่องใด ๆ  ที่ไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค  ตลอดจนการอภิปราย  การลงมติในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาให้เป็นไปตามความเห็นที่เป็นอิสระของสมาชิกรัฐสภาแต่ละบุคคล  การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองอ่ืน ๆ  ซ่ึงประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งให้ใช้ข้อบังคับ
หมวดนี้โดยอนุโลม 



 หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๙๙ สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และตําแหน่งอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
งานรัฐสภาและสภาท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นถึงขั้น
พร้อมที่จะทํางานรับใช้ประชาชนโดยไม่นําค่าตอบแทนที่ได้รับไปเป็นส่วนของตน 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดตั้งรัฐบาล 

 

 

ข้อ ๑๐๐ ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัด
พรรคเป็นผู้มีอํานาจลงมติว่าการจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมจัดตั้งรัฐบาล  และกําหนดตัวบุคคลเสนอให้ดํารง 
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตร ี  
รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  และต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงถึงขั้นไม่ยึดถือ 
สมบัติใด ๆ   เป็นส่วนของตน  พร้อมที่จะทํางานรับใช้ประชาชนโดยไม่นําค่าตอบแทนที่ได้รับไปเป็นส่วนของตน 

ข้อ ๑๐๑ นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี  ต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๒  ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรี  หรือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมร่วม
ตามข้อ  ๑๐๐  รับทราบ 

ข้อ ๑๐๒ การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตําแหน่งอ่ืนให้ที่ประชุมร่วมตามข้อ  ๑๐๐  เป็นผู้พิจารณา 
เห็นชอบ 

ข้อ ๑๐๓ สมาชิกพรรคที่ดํารงตําแหน่งตามข้อ  ๑๐๑  และข้อ  ๑๐๒  ต้องมีคุณสมบัติตาม   
ข้อ  ๑๒  และต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้น  ถึงขั้นพร้อมที่จะทํางานรับใช้ประชาชน 
โดยไม่นําค่าตอบแทนที่ได้รับไปเป็นส่วนของตน 

หมวด  ๘ 
การควบรวมพรรค  การเลิก  การยุบ  หรือสิ้นสภาพพรรค 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การควบรวมพรรค 

 

 

ข้อ ๑๐๔ การควบรวมพรรคอาจเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่  หรืออาจ  
เป็นการรวมเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นหลักก็ได้ 

ข้อ ๑๐๕ การควบรวมพรรคจะต้องได้รับมติเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ของพรรค 



 หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การเลิก  การยุบ  หรือสิ้นสภาพพรรค 

 

 

ข้อ ๑๐๖ พรรคย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 

บริหารพรรคทั้งหมดและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ขององค์ประชุม 

(๒) มีการควบรวมกับพรรคการเมืองอ่ืนตามข้อ  ๑๐๔ 
ข้อ ๑๐๗ พรรคอาจยุบเพราะมีเหตุตามกฎหมาย  หรือกรณีไม่ดําเนินการให้เป็นไปตาม 

ที่กฎหมายกําหนดและศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให้ยุบพรรค 
ข้อ ๑๐๘ พรรคอาจสิ้นสภาพด้วยเหตุตามกฎหมาย  หรือกรณีไม่ดําเนินการตามเงื่อนไข 

ที่กฎหมายกําหนดและมีการประกาศให้ส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
ข้อ ๑๐๙ เม่ือมีการเลิก  ยุบ  หรือสิ้นสภาพพรรค  ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทัพธรรมมูลนิธิ  

หรือองค์การสาธารณกุศลตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้น 

หมวด  ๙ 
บทสุดท้าย 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค 

 

 

ข้อ ๑๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะกระทําได้ก็ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค 

ส่วนที่  ๒ 
การตีความข้อบังคับพรรค 

 

 

ข้อ ๑๑๑ เม่ือมีปัญหาในการตีความข้อบังคับพรรคนี้  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้มี
อํานาจตีความและให้ถือเป็นที่สุดโดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค  คณะกรรมการสาขาพรรค  หรือสมาชิกพรรค   
ที่ดํารงตําแหน่งใด ๆ  อยู่ในวันที่ข้อบังคับพรรคนี้ประกาศใช้คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระ 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบรับ 
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดินดังกล่าวข้างต้นแล้วตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 



เอกสารแนบทายขอบังคบัพรรค 

สาขาพรรคลาํดับที ่ ๑  (สาขานครปฐม) ดูแลพืน้ที่ในเขต ๑๖ จังหวัด  คือ นครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุร ี  เพชรบุรี  ประจวบคีรขีันธ  สุพรรณบรุี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  
พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  สระบุรี  สิงหบุร ี ลพบุรี  ชัยนาท  และอุทัยธาน ี

สาขาพรรคลําดับที่ ๒ (สาขาศรีสะเกษ) ดูแลพื้นที่ในเขต ๗ จังหวัด คือ ศรีสะเกษ สุรินทร สกลนคร  
นครพนม กาฬสินธุ รอยเอด็ และมหาสารคาม 

สาขาพรรคลําดับที่ ๓ (สาขานครราชสีมา) ดูแลพื้นที่ในเขต ๒ จังหวัด  คือ นครราชสีมา และ
บุรีรัมย   

สาขาพรรคลาํดับที ่๔ (สาขาอุบลราชธานี) ดูแลพื้นที่ในเขต ๔ จงัหวัด คือ อุบลราชธาน ีอํานาจเจรญิ  
มุกดาหาร และยโสธร  

สาขาพรรคลําดับที่ ๕ (สาขานครสวรรค) ดูแลพื้นที่ในเขต ๖ จังหวัด คือ นครสวรรค ตาก กําแพงเพชร  
พิจิตร สุโขทยั และพิษณโุลก 

สาขาพรรคลําดับที่ ๘ (สาขาเชียงใหม) ดูแลพื้นที่ในเขต ๑๐ จังหวัด คอื เชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน  แพร พะเยา ลําพูน ลําปาง นาน เพชรบูรณ และอุตรดิตถ  

สาขาพรรคลาํดับที ่ ๑๐ (สาขาบึงกุม) ดูแลพื้นทีใ่นเขต ๑๑ จังหวัด  คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี  นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุร ีระยอง จันทบรุ ีและตราด   

สาขาพรรคลําดับที่ ๑๑ (สาขาชัยภูมิ) ดูแลพื้นที่ในเขต ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแกน หนองบัวลําภู  
อุดรธานี เลย และหนองคาย  

สาขาพรรคลาํดับที ่๑๒ (สาขาตรัง) ดแูลพื้นที่ในเขต ๑๔ จังหวดั คือ ตรัง ชุมพร ระนอง สุราษรธานี  
พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปตตาน ียะลา นราธิวาส ภูเก็ต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


