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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคประชาชาติไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียน
พรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๔๘ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับนโยบาย
พรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคประชาชาติไทย
ดังนี้
นโยบายพรรคประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ กระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น
๑.๑.๑ สนับสนุนการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นใหสุจริต
๑.๑.๒ จัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๓ ใหบุคลากรในทองถิ่นดูแลเรื่องการเงินการคลังของทองถิ่น
๑.๑.๔ สงเสริมระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง
๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและระบบรัฐวิสาหกิจ
๑.๒.๑ จัดระบบราชการใหมีความสะดวกในการติดตอราชการ
๑.๒.๒ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ไมรังแกประชาชน
๑.๒.๓ ปรับกลไกการบริหารงานของรัฐ
๑.๒.๔ ปฏิรูประบบราชการ
๑.๓ ใหอํานาจบริหารมีอิสระจากอํานาจนิติบัญญัติมากขึ้น
๑.๔ ขจัดทุจริต การฉอราษฎรบังหลวง
๑.๕ พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันกษัตริย
๑.๖ รักษาเอกราช ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
๑.๗ สงเสริมอํานาจ สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง
ทุกระดับ
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๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ การเงินการคลัง
๒.๑.๑ สรางเสถียรภาพทางดานการเงินการคลัง โดยรักษาวินัยในการดําเนินนโยบาย
การเงินการคลัง
๒.๑.๒ ควบคุมภาวะเงินเฟอใหอยูในระดับที่มิใหเกิดความเสียหายแกประเทศ และมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความจําเปนของประเทศ
๒.๑.๓ ระดมเงินออมภายในประเทศ ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
๒.๒ การเกษตร
๒.๒.๑ จะยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรใหมีราคาสูงขึ้นและเปนธรรมตอเกษตรกร
๒.๒.๒ สงเสริม การเกษตรใหสามารถผลิต และจัดหาวัตถุดิบที่สําคัญ เชน ปุยเคมี
ปุยชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืชใหมีราคาถูกเพื่อลดตนทุนการผลิต
๒.๒.๓ สงเสริมกลุมสหกรณออมทรัพยและพัฒนาระบบสหกรณ
๒.๒.๔ ปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรและการถือครองกรรมสิทธิ์
๒.๒.๕ จัดหาแหลงน้ําและเมล็ดพันธุพืชใหเพียงพอแกการเพาะปลูก
๒.๒.๖ ประกันราคาผลิต จัดหาตลาดเพื่อการสงออกทั้งในประเทศ และตางประเทศ
๒.๓ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความเปนศูนยกลางในภูมิภาค
๒.๓.๑ สงเสริมการลงทุน
๒.๓.๒ สงเสริมระบบการเงินและระบบการคาเสรี
๒.๔ มุงขจัดความยากจนใหหมดสิ้นไป ใชระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๒.๕ ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ กระจายความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจสูชนบท
๒.๖ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาเมืองและทองถิ่น สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจสูชนบท
๒.๗ การประหยัดพลังงาน
๓. นโยบายดานสังคม
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ จะจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยรัฐในลักษณะใหเปลาจนถึงระดับอุดมศึกษา
๓.๑.๒ จะจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนเนนการศึกษาพัฒนาอาชีพ
เปนหลัก
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๓.๑.๓ จะจัดการปรับปรุงสถานศึกษาในทองถิ่นใกลบานและชุมชนเมืองใหมีคุณภาพ
มาตรฐานทันสมัย
๓.๑.๔ เรงแกไขปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณสถานศึกษา เพื่อปองกันมลภาวะเปนพิษ
แหลงอบายมุขและสิ่งเสพติด
๓.๑.๕ จะจัดสถานศึกษาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหมากขึ้น
๓.๒ การสาธารณสุข
๓.๒.๑ จะยกระดับคุณภาพชีวิต สงเสริมการสรางสุขภาพอนามัย
๓.๒.๒ รักษาสภาพแวดลอมในสถานที่สาธารณทุกแหง
๓.๒.๓ จะปรับปรุงสถานพยาบาล สถานีอนามัยทุกแหง จัดระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่จําเปนตอสุขภาพประชาชน
๓.๒.๔ ใหทุกคนไดรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลดวยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
๓.๓ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
๓.๔ สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ สงเคราะหผูสูงอายุและคนพิการใหมีสวัสดิการเงินเดือน
๓.๖ สงเคราะหผูประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
๓.๗ สงเสริมคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคม
๓.๘ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ขจัดความแตกตางระหวางชนชั้นขึ้นทางสังคม
๓.๙ จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหรูจักศีลธรรม คุณธรรม และเคารพสิทธิสวนบุคคล
๔. นโยบายดานความมั่นคง
๔.๑ รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหคงอยู
คูบานเมืองตลอดไป
๔.๒ พัฒนากองทัพใหมีความพรอมทุกดาน ทั้งกําลังพลและยุทโธปกรณ
๔.๓ สงเสริมใหทหารมีหนาที่หลักในการปองกันประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานเยาวชนและการกีฬา
๔.๔ จะปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดใหโทษและการทุจริตในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔.๕ ดําเนินมาตรการปองกันการเอาเปรียบทางสังคม เพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมือง
รวมทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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๔.๖ จะสงเสริมใหผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน มีหนาที่หลักในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในหมูบานและชุมชนเมือง
๕. นโยบายดานตางประเทศ
๕.๑ จะดําเนินนโยบายเปนมิตรกับทุกประเทศ
๕.๒ ดําเนินนโยบายตางประเทศโดยอิสระ
๕.๓ จะสงเสริมความรวมมือกับกลุมประเทศในอาเซียน ยุโรป และอเมริกา
๕.๔ จะคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติและคนไทยในตางแดน
๕.๕ พัฒนาฝมือแรงงานและดูแลแรงงานที่ไปทํางานยังตางประเทศ
ขอบังคับพรรคประชาชาติไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคประชาชาติไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคประชาชาติไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAI NATION PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “ป.ช.ช.ท.” หรือ “TH.N.P”
ในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทยนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสามัญ
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
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“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“ประธานสาขาพรรค” หมายความวา ประธานสาขาพรรคการเมืองพรรคประชาชาติไทย
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายความวา ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคประชาชาติไทยใชเครื่องหมายเปนรูปประชาชน ธงชาติ แผนที่ประเทศไทย มีชื่อ
ภาษาอังกฤษอยูดานบน มีชื่อภาษาไทยอยูดานลาง มีรูปลักษณะตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียน
พรรคการเมือง ตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“พรรคประชาชาติไทย” หมายถึง สัญลักษณแหงบารมีอันมีความบริสุทธิ์ของปวงชนประชาชาติไทย
“พื้นสีขาว” หมายถึง ความบริสุทธิ์สันติธรรม
“พื้นสีน้ําเงิน” หมายถึง สัญลักษณแหงบารมีความดีงามในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
“รูปประชาชน” หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งชาติรวมพลังสรางชาติ ความสมานฉันทของ
ประชาชาติไทย
“รูปธงชาติไทย” หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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“รูปแผนที่ประเทศไทย” หมายถึง ผืนแผนดินไทยอันอุดมสมบูรณ แหลงอารยธรรมสยามเมืองยิ้ม
(๒) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๒๓ หมูที่ ๘ ตําบลละเวี้ย อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาชาติไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคประชาชาติไทย
สาขา ............. โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๗ สาขาพรรคที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใ ด ใหเรียกวาพรรคประชาชาติไทย
สาขาจังหวัด.......... เขตเลือกตั้งที่........ โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตําบล อําเภอ กํากับตอทาย แลวแตกรณี
ขอ ๘ พรรคประชาชาติไทยมีแนวนโยบายตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
อุดมการณของพรรค คือ จะตองยึดมั่นศรัทธาประเทศชาติประชาชน การอยูรวมกันแบงปน
ความสุขซึ่งกันและกัน ความสมานฉันทไมแบงชั้นวรรณะในสังคม ดํารงชีวิตอยูไดในทองถิ่น สงเสริม
ใหมีอาชีพ และสุขภาพอนามัยที่ดี
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคประชาชาติไทยมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒพิ เิ ศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแ ก บุคคลที่ยื่น ใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาชาติไทย ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
การอนุมัติรบั เขาเปนสมาชิกพรรคตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามวรรคแรก
ใหถือวาผูสมัครไดรับเขาเปนสมาชิกของพรรคนับแตวันที่เลขาธิการพรรค หรือประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสาขาพรรคไดประทับรับใบสมัครนั้นแลว
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรับ
หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติ
ดังกลาว มีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติดงั กลาว
มิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคประชาชาติไทยใหปฏิบัติ ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรค
ลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิก สามัญ ยื่น ใบลาออกตอ สํา นัก งานใหญข องพรรค และมีผ ลเมื่อ เจา หนา ที่
สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคการเมือง
(๓) มีสิทธิขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคประชาชาติไทยในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎร
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กําหนดไว
(๔) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรืออนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่พึงตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับพรรคและมีมติขององคกรการบริหารงานของพรรค
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๓) สนับสนุนกิจกรรมของพรรค สงเสริมและเผยแพรนโยบาย และอุดมการณของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
ไดมีรายไดเสริม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทัว่ ไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคประชาชาติไทยใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ให มีก รรมการคณะหนึ่ งเปน คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่ งเปน องคก รหลัก ใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
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(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอทีป่ ระชุมใหญ ตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่ เขาร วมประชุม ใหญเปนผูเสนอชื่ อสมาชิกเพื่อให ที่ประชุมใหญเลือกเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหวั หนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหรอง
หัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง หัวหนาพรรคเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
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(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่ อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ ผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรค ตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีนี้ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาไมเกิน
เจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ใหม ีค ณะที่ป รึก ษาคณะหนึ่ง ประกอบดว ย ประธานที่ป รึก ษาพรรคหนึ่ง คน
โดยหัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชือ่
คณะที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง ใหหวั หนาพรรคเสนอ
แตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนงที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมัชชาพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใ หคําปรึกษาแกหัวหนาพรรคในกรณีที่
หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษา
หัวหนาพรรคในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๓ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคอยูในตําแหนง
ตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๕๗
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ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แตไมมีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) มีสิทธิเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและใหบรรลุ
นโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะตองใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําไดภายใตการสนับสนุน
จากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินสิบเกาคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่นๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตอ งไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแต
ลาออกหรือถึงแกกรรม
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ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับ ดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งงานประจํา
และมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมืองหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดาน
การคลังและทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
แตละฝายอาจแยกยอยเปนฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับโครงสรางของรัฐและระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็น ชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคนและเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจ ารณาปญ หาต าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น และพรอ มที่จ ะบรรยายสรุ ปขอ ศึกษาและ
ขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภาและรัฐบาล ตามโอกาส
และความเหมาะสม
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(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค ผูใ ด
นําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูใ นการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรคประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภาและผลการประชุมสภาอาเซียน
หรือรัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค กรรมาธิการ
ของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ย นแปลงหรือเพิ่มเติม ได
ตามความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับ ดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรค ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรค และใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
ในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิจ ารณาคัด เลื อกสมาชิ กพรรค เพื่อ สง เข าสมัค รรั บเลือ กตั้ งเปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูป ระสงคทจี่ ะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป
พิจารณาคัดเลือก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๕๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปดประชุม
รัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติหรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว คณะกรรมการบริหารพรรค
อาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัด
หรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชนเปน
ผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรค
ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสองรอยคนขึ้นไป แตท้ังนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสองรอยคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขา
ตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปดวย
ขอ ๕๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้น
เขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น อีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๙ ใหมคี ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรคนัน้
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๖๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับลายมือชื่อ
ของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน จึงจะเปน
องคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรอง
หัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหวั หนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนและใหเลขาธิการพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ หรอง
เลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
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ขอ ๗๘ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองมีส มาชิก สภาผูแ ทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและ
มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุม คณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุมและมติที่ประชุมใหถอื เสียง
ขางมาก
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
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หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด และ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุม ใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุม ไมนอยกวา
สามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค เทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงิน ที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงิน ฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๕ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวัน ที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๘ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
การสนับสนุนจากรัฐ ตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อ
การบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริงโดยใหดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาวพรอมกับ
รับรองความถูกตองแลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยทุกรอบปปฏิทิน โดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัตภิ ายในเดือน
เมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๑๐๑ เมื่อได รับหนั งสือตามขอ ๑๐๐ แลวใหหั วหนา พรรคมอบอํ านาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรค มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
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(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๔ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๓
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๕ การแก ไขเพิ่ม เติม ขอ บังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็ แ ตดว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
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ขอ ๑๐๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ พรรคประชาชาติไทยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๐ ในกรณีที่พรรคประชาชาติไทยตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายอธิวัฒน บุญชาติ
หัวหนาพรรค
๒. นายประถม เสกประโคน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายเพิ่ม ปรากฏหาร
รองหัวหนาพรรค
๔. นายชง แหลมประโคน
เลขาธิการพรรค
๕. นายธรรมรัตน สวดประโคน
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางดวง ลอยประโคน
เหรัญญิกพรรค
๗. นายธีรศักดิ์ ไชยปลัด
โฆษกพรรค
๘. นายเฉียบ แวกประโคน
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางแสงดาว จะยันรัมย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

