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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคดํารงไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคดํารงไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคดํารงไทย ดังนี้
นโยบายพรรคดํารงไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยความเห็นชอบของคณะผูจัดตั้งพรรคในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูจัดตั้งพรรคดํารงไทยดวยเสียงเอกฉันทใหกําหนดนโยบาย
ของพรรคดํารงไทยไวในเบื้องตน ดังตอไปนี้
สถาบันหลักของชาติ
๑. พรรคจะเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ใหอยูเหนือสิ่งอื่นใดและจะไมยอมใหผูใด
มาละเมิดได
๒. พรรคจะเชิดชูบูชาศาสนาตามแนวประเพณีสักการะของปวงชนในทองถิ่น
๓. พรรคจะมุงมั่นปกปกษรักษาชาติภายใตอธิปไตยเดียวกัน จะไมยินยอมใหผูใดมาแบงแยกได
นโยบายการบริหารประเทศ
นโยบายดานการเมืองการปกครอง
พรรคจะสนับสนุนสงเสริมการเมืองการปกครองของชาติภายใตระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยเปนองคพระประมุขของชาติ และมุงสงเสริมใหปวงชนชาวไทยผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยของประเทศเปนผูใชอํานาจนั้นผานขบวนการเลือกตั้งตัวแทนทุกระดับ โดยปราศจากการแทรกแซง
ดวยอํานาจแฝงอื่น ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนอันดับแรก
นโยบายดานเศรษฐกิจ
นโยบายดานเศรษฐกิจพรรคดํารงไทยจะเนนการพัฒนาเชิงโครงสรางเศรษฐกิจทุกสาขาอาชีพ
เพื่อใหเกิดสภาพคลองทั้งทางดานการเงิน การคลัง และผลผลิตมวลรวมของชาติ ดังนี้
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๑. พรรคจะดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศแบบเสรี โดยยึดหลักผลประโยชนของ
ปวงชนเปน เปาหมาย ดวยการปรับปรุงโครงสรางสถาบัน การเงินและธนาคารแหงประเทศไทยใหมี
ศักยภาพและเสถียรภาพทางการเงินและการคลังเพื่อสนองตอบการลงทุนอยางตอเนื่อง
๒. พรรคจะกระจายรายไดดวยมาตรการกระจายการลงทุนออกไปสูภูมิภาคโดยทั่วถึง และควบคุม
คาใชจายดานพลังงานไฟฟาและพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตอยางเทาเทียม ดังนี้
๒.๑ ประเภทพลังงานจากกระแสไฟฟา พรรคจะควบคุมการจัดเก็บคาใชพลังงานจาก
กระแสไฟฟาบนพื้นฐานตนทุนการผลิตที่เปนจริง โดยมิใหประชาชนตองแบกรับภาระเกินจริง และจะผลักดัน
ใหผูใชกระแสไฟฟาไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการจากแบบมหาชนเปนแบบองคการมหาชน
๒.๒ ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง พรรคจะเปดเสรีการคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดแกผูประสงค
จะลงทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรัฐจะรับภาระเรื่องขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงผานการรถไฟแหงประเทศไทย
ถึงทุกจังหวัดเพื่อลดคาใชจาย คาการตลาดในการขนสง และใหใชราคาเดียวกันทั้งประเทศ
๒.๓ พรรคจะสงเสริมการปลูกพืชน้ํามันทุกชนิด โดยใหเงินกูปลอดดอกเบี้ยระยะยาว ๑๕ ป
๓. พรรคจะปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหสอดรับกับการลงทุนทุกภาคสวนของประเทศ
๔. พรรคจะใชมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพคาเงินบาทใหคงที่
๕. พรรคจะสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
ดานการพัฒนาสังคม
๑. พรรคจะยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียมทุกสาขาอาชีพ
๒. พรรคจะสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนสถาบันจัดระบบการศึกษา
ของชาติทั้งในเชิงปรัชญาและกระบวนทัศน
๓. พรรคจะยกเลิกการจัดเก็บคาเลาเรียนของบุตรผูมีรายไดนอยและครอบครัวเกษตรกร
รวมทั้งใหทุนสงเสริมการเลาเรียนใหถึงระดับปริญญาตรี
๔. พรรคจะสนับสนุน ใหชุมชน ตําบล หมูบานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
โดยการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการศึกษาระดับชุมชนเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการระดับชุมชน
นโยบายดานการตางประเทศ
๑. พรรคดํารงไทยจะพัฒนาและกระชับความสัมพันธกับตางประเทศ โดยอาศัยเวทีการเมือง
ระหวางประเทศเปนหลักเพื่อใหเกิดความมั่นคงตอราชอาณาจักรไทย
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๒. พรรคดํารงไทยจะแกไขปญหาผูอพยพและแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานใหยุติ
อยางมีขอบเขต ลดการเพิ่มผูอพยพและลดแรงงานตางดาวมิใหตกเปนภาระแกคนไทย ดวยกระบวนทัศน
และการปฏิสัมพันธเชิงบูรณาการ เสริมมาตรการตอรองและมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด
๓. พรรคดํารงไทยจะใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศนํารองเชื่อมมิตรสัมพันธไมตรี
นโยบายการพัฒนาประเทศทั่วไป
พรรคดํารงไทยจะดํารงความเปน ไทยและสงเสริมสิทธิความเปนไทย สิทธิความเปนมนุษย
ภายใตกรอบแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง
ดวยมาตรการสงเสริมความเขมแข็งของคนในสังคมไทย ดังนี้
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
๑. พรรคจะปรับเปลี่ยนโครงสรางของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อกําหนดกรอบในการ
ดําเนินงานใหชัดเจน สามารถตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและการอํานวยตอระบบความมั่นคง
ทางดานการเงิน การคลังและตลาดเงินทุนของประเทศสูระดับความเปนสากลของระบบเศรษฐกิจโลก
ปจจุบัน
๒. พรรคจะปรับเปลี่ยนรู ปแบบการกระจายสิ น เชื่อของสถาบัน การเงิน ภาครัฐ ใหเอื้อต อ
ภาคการผลิตและบริการผานสถาบันภาคการเกษตรและองคกรชุมชน มุงสงเสริมการลงทุนในภาคการผลิต
โดยตรง เพื่อกระตุนภาคการผลิตขั้นพื้นฐานของชาติอยางเปนระบบ และยกเลิกการแปลงสินทรัพย
มาเปนทุน เพื่อปองกันสินทรัพยตกเปนของนายทุน และปญหายอนกลับของการขาดแคลนที่ดินทํากิน
ของเกษตรกรจากทรัพยสินหลุดจํานอง
๓. พรรคจะเสริมสรางความมั่น คงของตลาดเงิน ตลาดทุนเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบ
การลงทุนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอสกุลเงินอื่น ๆ
ทั่วโลก
๔. พรรคจะจัดตั้งองคกรอิสระกํากับ ดูแลคุณภาพสินคาอยางใกลชิด เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ตอการสงออกและการแขงขันของผูประกอบการ
๕. พรรคจะลดเงื่อนไขการสงออกที่ไมเปน ธรรม และเปดโอกาสใหเจาของผูผ ลิตสิน คา
ทุกประเภทสงสิน คาออกไดเองโดยไมผานคนกลาง โดยเนน การสรางโอกาสแกภาคเกษตรใหเกิด
ความเขมแข็งและสรางรายไดแกเกษตรกรโดยตรง
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นโยบายดานสงเสริมเศรษฐกิจมหัพภาคแตละสาขา
ดานการเกษตร
๑. ปญหาที่ดินทํากินซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
๑.๑ จัดตั้งกองทุนซื้อกลับที่ดินเอกชนซึ่งมิไดทําประโยชนเกินกวา ๒ ป เพื่อนําไปจัดสรร
แกเกษตรกรยากจนและลดเงื่อนไขการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน
๑.๒ ออกพระราชบัญ ญัติ เช าที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรมในรูป การถือ ครองสิ ทธิ์ ชั่ว คราว
เพื่อการผลิตหรือใชประโยชนรวมกันระหวางเจาของที่ดินและผูเชา
๑.๓ ใชมาตรการภาษีกับผูครอบครองที่ดินผืนใหญ โดยมิไดใชประโยชนเปนระยะติดตอกัน
เกินกวา ๒ ป
๒. ปญหาความแหงแลง
๒.๑ ปฏิรูปการพัฒนาลุมน้ําใหเกิดเครือขายเชื่อมโยงของลําน้ําใหเพียงพอตอการใชน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมทุกภูมิภาค
๒.๒ จัดตั้งกรมฝนหลวงเพื่อทําฝนเทียมในฤดูแลง
๒.๓ พัฒนาระบบน้ําจากทุกเขื่อนของประเทศ เพื่อการผันน้ําสูทุกพื้นที่การเกษตร
๓. ปญหาดานราคาพืชผลการเกษตร
๓.๑ ยกเลิกการจํานําผลผลิตดานการเกษตรทุกประเภทดวยมาตรการตลาดขายแทน
เพื่ อป องกัน การผูก ขาด ตัด ตอน หรื อกั ก ตุน ผลผลิ ตเพื่ อเก็ง กํา ไรของกลุ ม ทุน ที่มิ ได เ กี่ย วข องกั บ
การเกษตรกรรม
๓.๒ สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรภาคการเกษตรและสถาบัน ภาคการเกษตรรับซื้ อ
ผลผลิตของประชาชนโดยตรง รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการขายสินคาตรงจากผูสั่งซื้อพืชผลการเกษตร
จากตางประเทศ
๓.๓ สรางคลังสินคากลางใหครบทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเปนแหลงรวมผลผลิตของ
ประชาชนเพื่อการสงออก และใหเจาของผลผลิตมีรายไดโดยตรงโดยไมผานคนกลาง ดวยการยกเลิกโควตา
การสงออกแกคนกลาง ใชการประมูลซื้อจากตลาดภายนอกประเทศผานตลาดกลางภายในประเทศแทน
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๔. การลดตนทุนการผลิต
๔.๑ ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อลดเงื่อนไขการเพิ่มตนทุนการผลิตดานการเกษตร
๔.๒ ลดการใชปุยเคมีโดยใชปุยอินทรียแทน
๔.๓ ลดภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงภาคการเกษตร
๔.๔ ลดคาไฟฟาเพื่อการสูบน้ําปลูกพืช
๔.๕ ลดภาษีนําเขาปจจัยการผลิตภาคการเกษตรเพื่อใหตนทุนการผลิตถูกลง
๕. ทุนดานการผลิตเพื่อการเกษตรที่ซ้ําซอน
๕.๑ ปรับโครงสรางการผลิตใหสอดรับกับโครงสรางหนี้ภาคการเกษตร
๕.๒ ชะลอการใชหนี้ภาคการเกษตรโดยยืดอายุการใชหนี้ออกไปอีก ๗ ป
๕.๓ ลดดอกเบี้ยเงินกูภาคการเกษตรทุกประเภทใหเหลือรอยละ ๓ บาท ตอไป
๖. การสงเสริมอาชีพการเกษตรใหเขมแข็ง
๖.๑ ใหสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยระยะยาวแกเกษตรกรที่ปลูกปาเศรษฐกิจทุกประเภท
๖.๒ สงเสริมอาชีพการปศุสัตวแบบฟารมสมัยใหมดวยเงินกูปลอดดอกเบี้ย ๕ ป
๖.๓ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการสงออกแกเกษตรกรทุกประเภท
ดานอุตสาหกรรม
๑. ใหสภาอุตสาหกรรมเปนศูนยกลางในดานการบริหารจัดการดานการผลิตเพื่อการสงออก
ภาคเอกชนอยางเสรี
๒. รัฐจะรวมลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในชนิดหรือประเภทที่ขาดแคลนเพื่อนํารอง
ภาคเอกชนไปสูเปาหมายอาชีพ
๓. พัฒนาและสงเสริมสภาพคลองภาคอุตสาหกรรมแกบริษัทจํากัด ขนาดกลางและเล็ก
ที่ผานการจดทะเบียนผูประกอบการติดตอกันมาไมนอยกวา ๒ ป ดวยเงินกูพิเศษดอกเบี้ยต่ํา
ดานแรงงานและบริการ
๑. กระจายสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานใหครบทุกจังหวัด
๒. จัดตั้งสถาบันประกันมาตรฐานแรงงานเพื่อรับรองคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญใหเปน
ที่ยอมรับ

หนา ๑๑๔
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๓. สงเสริมแรงงานสัมพันธในระดับทวิภาคีและไตรภาคีเพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน
ระหวางนายจางและลูกจางและการประสานประโยชนรวมกัน
๔. จัดตั้งศูนยแรงงานเพื่อบริการจัดหางานและการจัดระบบแรงงานที่เปนธรรม
๕. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงานอยางทั่วถึง
นโยบายดานการพัฒนาสังคมแยกเปน
๑. การสาธารณสุข
๒. การศึกษาและศาสนา
๓. สิทธิความเปนมนุษยและผูดอยโอกาส
๔. ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
๕. การบริการสังคมดานการสื่อสารและคมนาคม
๑. การสาธารณสุข
๑.๑ พรรคจะจัดระบบการประกัน สุขภาพของประชาชนใหมีโอกาสในการรักษาพยาบาล
อยางเทาเทียมทุกภูมิภาค
๑.๒ พรรคจะพัฒนาและยกระดับสถานีอนามัยประจําตําบลทุกตําบล ใหเปน โรงพยาบาล
ประจําชุมชน เพื่อการบริการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง
๑.๓ พรรคจะจัดระบบการบริการรักษาพยาบาลแบบไมเก็บคาใชจายแกผูมีรายไดนอยต่ํากวาเกณฑ
หรือผูยากไร โดยใหถือวาเปนหนาที่โดยตรงของรัฐตามแนวนโยบายพรรคดํารงไทย
๒. การศึกษาและศาสนา
๒.๑ การศึกษาพรรคจะมุงสงเสริมการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคบังคับไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับ
(๒) การศึกษานอกโรงเรียนบริการฟรีถึงระดับครัวเรือนทุกชุมชน
(๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษาเนนการสงเสริมผูดอยโอกาสใหเปนผูไดโอกาส
(๔) สงเสริมใหมีสภาการศึกษาและวิชาการระดับชาติในเชิงกระบวนการ
(๕) สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากที่สุด
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๒.๒ การศาสนา
(๑) พรรคจะเผยแพรศาสนาประจําชาติและศาสนาประจําทองถิ่นเพื่อเปนทางรวมของวิถีชีวิต
และชุมชนรวมกันอยางเปนสุข
(๒) พรรคจะสนับสนุนใหมูลนิธิการกุศลที่กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศาสนาทุกศาสนา
ไดรับโอกาสอนุรักษศาสนาของตนดวยเงินทุนสาธารณะ
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหนักบวชไดรับทุนเลาเรียนถึงระดับปริญญาตรี
๒.๓ การพัฒนาสิทธิความเปนมนุษย
(๑) จัดตั้งนิคมฟนฟูคนยากไร คนขอทาน ใหมีถิ่นพํานักฟนฟูตนเอง
(๒) จัดตั้งสถานบําบัดผูตองโทษจากสิ่งเสพติดแทนการจําขัง
(๓) สนับสนุนใหสถาบันศาสนาลบลางมลทินผูตองโทษใหกลับตนเปนคนดี
๒.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน
(๑) ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ใหมีสถานะเปนผูชวยเหลือ
เจาพนักงานฝายปกครองเพื่อการชวยเหลือดูแลชุมชน
(๒) กําหนดมาตรการเขมในการปราบปรามสิ่งเสพติดทุกประเภท
(๓) เพิ่มอํานาจเจาพนักงานฝายปกครองทุกระดับในการควบคุม ดูแลชุมชน
๒.๕ การสื่อสารและพัฒนาการขนสง
(๑) พัฒนาการสื่อสารระดับชุมชน โดยการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานใหครบ
ทุกหมูบาน
(๒) จะสนับสนุนกิจการรถไฟเพื่อบริการเดินทางของประชาชนแบบโครงขายจากเมืองใหญ
ถึงเมืองขนาดเล็กใหครบทุกภูมิภาคแบบราคาถูก เพื่อลดปญหาความคับคั่งของการจราจร
(๓) สงเสริมใหมีการขนสงสินคาระหวางเมืองและทาเรือดวยรถไฟแทนรถยนต
นโยบายดานความมั่นคงและการตางประเทศ
๑. นโยบายดานความมั่นคง
๑.๑ มุง ลดเงื่ อนไขทางสั ง คมที่ เกิ ด จากขบวนการภาครั ฐ และผูมี อิ ทธิ พ ลทุ ก สาขาอาชี พ
ดวยมาตรการทางการเมืองควบคูกับขบวนการทางกฎหมาย และเรงขจัดปญหาการคอรรัปชันทุก ๆ องคกร
ภาครัฐ
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๑.๒ ลดระยะเวลาประจําการของทหารเกณฑลงจาก ๒ ป เปน ๑ ป แตเพิ่มจํานวนการเกณฑทหาร
ประจําการใหมากขึ้นเปน ๒ เทา และประทานยศแกผูผานประจําการไมต่ํากวาชั้นยศสิบตรี
๒. นโยบายดานการตางประเทศ
๒.๑ ยึดมั่นในทุกพันธกรณี กฎบัตรสหประชาชาติ และองคกรระหวางประเทศที่ไดใหสัตยาบันไว
ทุกประเทศ
๒.๒ แสวงหาแนวรวมกับองคกรระหวางประเทศในการขจัดปญหาการกอการรายระหวางประเทศ
๒.๓ สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อสรางการมีสวนรวมทุก ๆ ชาติ ทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชน
๒.๔ กําหนดบทบาทและทิศทางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน
เพื่อการพัฒนาความสัมพันธและความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย
๒.๕ ผอนปรนเงื่อนไขทางการคา การเขาเมือง และการสงผานสินคาเขาออกกับประเทศ
คูคาสําคัญ ๆ เพื่อเพิ่มมาตรการสงเสริมการคาและความสัมพันธอันดีรวมกัน
ขอบังคับพรรคดํารงไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะผูจัดตั้งพรรคดํารงไทยซึ่งไดรวมประชุมพิจารณารางขอบังคับกันเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ และที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหใชขอบังคับพรรคดํารงไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนแนวทางในการดําเนิน
กิจการของพรรคดํารงไทยไดตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงตอบรับการจดทะเบียนพรรคดํารงไทย
หมวดที่ ๑ บทสาระทั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคดํารงไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๑ พรรค หมายถึง พรรคดํารงไทย
๑.๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย
๑.๓ สมาชิกพรรค หมายถึง สมาชิกพรรคดํารงไทย
ขอ ๒ ขอ บัง คั บนี้ มีผ ลบัง คั บใชตั้ ง แต วัน ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื องไดแ จง ตอบรั บ
การจดทะเบียนพรรคดํารงไทย
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ขอจัดตั้งมีชื่อวา พรรคดํารงไทย โดยเขียนชื่อเต็มและชื่อยอ ดังนี้
๓.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย เขียนวา พรรคดํารงไทย ชื่อยอภาษาไทย ดท.
๓.๒ เขียนชื่อเปนภาษาอังกฤษวา DUMRONGTHAI PARTY ชื่อยอ DR. P
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ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายประจําพรรคดํารงไทยเปนรูปทรงกลม พื้นสีน้ําเงิน มีภาพสัญลักษณ
เปนองคประกอบภาพเครื่องหมายของพรรค ดังนี้
๔.๑ ตรงกลางภาพเครื่องหมายเปนรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองทอง หมายถึง
อาณาจักรไทยตั้งอยูตรงกลางดวงใจของคนไทยทุกคน
๔.๒ มีรูปเสาหลักอนุสาวรียประชาธิปไตยสี่เสา ปกลอมรอบรูปภาพแผนที่ประเทศไทย
หมายถึง การดํารงอยูของราชอาณาจักรไทยดวยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย
๔.๓ มีภาพรวงขาวสีทอง ลอมรอบเสาหลักอนุสาวรียประชาธิปไตย หมายถึง อาชีพ
ของปวงชนชาวไทยสวนใหญของประเทศที่ไดใชหลอเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศอยางอุดมสมบูรณ
ตัวอยางภาพเครื่องหมายประจําพรรค ดํารงไทย มีดังนี้

ขอ ๕ ใหนําภาพเครื่องหมายของพรรคจัดทําเปนดวงตราสัญลักษณของพรรคใชประทับตรา
ลงในเอกสารสําคัญของพรรค ดวงตราเครื่องหมายของพรรคมีขนาดพอสวยงาม
ขอ ๖ ที่ตั้งสํานักงานพรรคดํารงไทย
๖.๑ ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๗/๑๑๗ ซอยรามอิ น ทรา ๔๕
ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๕-๕๖๘๗
๐-๕๘๔๕-๒๕๖๔, ๐-๔๗๑๔-๖๕๕๔ โทรสาร ๐-๒๙๔๕-๕๖๘๗
๖.๒ สํานักงานสาขาพรรค ใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ทําการเหมาะสมตามมติของที่ประชุมใหญ
ของสาขาพรรค โดยคํานึงถึงความสะดวกของการติดตอของสมาชิกและประชาชนทั่วไป
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หมวดที่ ๒
การดําเนินกิจการของพรรคดํารงไทย
สวนที่ ๑
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย
ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทยชุดแรกที่รวมกอตั้งพรรค เมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองมีประกาศรับรองเปนพรรคการเมืองแลว และมีสมาชิกพรรคเกินกวาหาพันคน พรอมทั้ง
ไดจัดตั้งสาขาของพรรคครบสี่ภาคตามที่กฎหมายกําหนดแลว ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดใหมี
การประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ภายในปถัดไปที่เปน
พรรคการเมืองโดยสมบูรณ
๗.๑ กรรมการบริหารพรรคตองเลือกจากสมาชิกพรรคสามัญที่มีอายุยี่สิบปบริบูรณ
ขึ้นไป
๗.๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน และมีจํานวนมากไมเกิน
เกาสิบเกาคน โดยใหที่ประชุมใหญมีมติกําหนดจํานวนเอาไวในวันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม
ขอ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคชุดผูขอจัดตั้งพรรค เรียกประชุมใหญสามัญ
ประจําป การประชุมใหญดังกลาวใหเลือกประธานที่ประชุมและเลขานุการที่ประชุมจากสมาชิกทีม่ าประชุม
ในวันนั้นเปนการชั่วคราวเพื่อความเปนกลาง และองคประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
จํานวนหนึ่งรอยคน
๘.๒ ให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม สรรหาบุ ค คลจากสมาชิ ก พรรคสามั ญ ในที่ ป ระชุ ม
เพื่อเสนอใหเปนหัวหนาพรรคกี่คนก็ได แตผูสรรหาจะตองรับรองผูถูกสรรหาไมนอยกวาหาคน
๘.๓ ผูถูกเสนอแขงขันเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคจะเสนอกี่คนก็ไดตามขอ ๘.๑
๘.๔ การออกเสียงเลือกตั้งหัวหนาพรรคใหกระทําโดยวิธีลับ หากมีผูสมัครแขงขัน
หลายคน และหากมีผูสมัครเปน หัวหนาพรรคเพียงคนเดียว ตองไดรับเสียงสนับสนุน ไมนอยกวา
สามในสี่ขององคประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๑๙
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๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙ ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๘ เปนประธานที่ประชุมตอไป และให
หัวหนาพรรคเสนอสมาชิกพรรคสามัญในที่ประชุม เปนเลขาธิการพรรค โดยใหที่ประชุมออกเสียง
ดวยมติไมนอยกวาสามในสี่ขององคประชุมในวันนั้น
ขอ ๑๐ ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและดําเนินการตอไป
ดังนี้
๑๐.๑ ให หัว หน าพรรคเสนอชื่ อสมาชิก พรรคสามั ญที่ มี ความรู ความสามารถ
เพื่อเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมจํานวนกึ่งหนึ่ง จากจํานวนกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญ
กําหนดไว หากจํานวนกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนเปนเศษ ใหหัวหนาพรรคเลือกเพิ่มไดอีกหนึ่งคน
๑๐.๒ ใหที่ประชุมใหญสรรหาสมาชิกสามัญผูมีคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ
เปนกรรมการบริหารพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง ใหครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนดไว และมีมติอนุมัติ
ใหเปนคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งขององคประชุมในวันนั้น
สวนที่ ๒
วาระและการพนสภาพของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคที่เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญมีวาระคราวละสี่ป และเมื่อ
ครบวาระใหสมัครเปนกรรมการบริหารพรรคไดอีก และใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ครบวาระอยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจะมารับหนาที่แทนโดยสมบูรณ
๑๑.๑ ตามความในวรรคแรก ถาคณะกรรมการบริหารพรรคที่ครบวาระและอยูปฏิบัติ
หนาที่ตอเพื่อรอสงหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมมีจํานวนไมถึงกึ่งหนึ่ง และมีหัวหนาพรรค
อยูดวยใหทําหนาที่ตอไปตามวรรคแรก
๑๑.๒ ตามความในวรรคสอง หากมีกรรมการบริหารพรรคไมถึงกึ่งหนึ่ง และไมมี
หัวหนาพรรค ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค ปฏิบัติหนาที่ตอไปตามวรรคแรก
แตการดําเนินกิจการใด ๆ ทางการเมืองในนามของพรรคหรือหัวหนาพรรคตองลงชื่อรวมกันไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่เหลือในขณะนั้น ถึงจะมีผลสมบูรณ
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบไปดวย
๑๒.๑ หัวหนาพรรค
๑๒.๒ รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง
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๑๒.๓ เลขาธิการพรรค
๑๒.๔ รองเลขาธิการพรรค
๑๒.๕ โฆษกพรรค
๑๒.๖ เหรัญญิกพรรค
๑๒.๗ กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๓ วาระของคณะกรรมการบริหารพรรคนับจากวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงเปนตนไป และใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแทนชุดที่ครบวาระภายในสี่สิบหาวัน
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนสภาพดวยเหตุอื่น ตามขอบังคับพรรคใหเลือกตั้งภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๔ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
๑๔.๑ ตาย
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๔.๔ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือโดยประมาท
๑๔.๕ จงใจเจตนาหรื อ ละเลยการแสดงทรั พ ย สิ น หรื อ หนี้ สิ น ต อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง
๑๔.๖ ที่ประชุมใหญมีมติสามในสี่ใหออกดวยสาเหตุ
(๑) จากสาเหตุประพฤติตนไมเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๒) ขาดประชุมกรรมการบริหารพรรคติดตอกันเกินสามครั้ง
๑๔.๗ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมตามขอ ๘
๑๔.๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรควางลงพรอมกันสองในสาม กรรมการพรรค
ที่เหลือพรอมหัวหนาพรรคตองพนสภาพดวย
๑๔.๙ หัวหนาพรรคลาออก กรรมการบริหารพรรคที่เหลือตองพนสภาพดวย
ขอ ๑๕ กรณีกรรมการบริหารพรรคในตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตามขอ ๑๔ (๑๔.๑)
(๑๔.๓) (๑๔.๔) (๑๔.๕) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
แตงตั้งผูรักษาการแทนไปจนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งตอไป แตหากตําแหนงที่วาง
เปนกรรมการอื่นตามขอ ๑๔ ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคมีมติแตงตั้งกรรมการอื่น
ทดแทนตําแหนงที่วางนั้น
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๑๕.๑ ตามความในวรรคแรก หากตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตามขอ ๑๔ (๑๔.๒)
(๑๔.๘) ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคอันดับตน แลวแตกรณี เรียกประชุมใหญวิสามัญเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน และนําขอ ๑๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม
๑๕.๒ ตามความในวรรคแรก หากตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตามขอ ๑๔ (๑๔.๖)
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมในวันประชุมใหญที่มีมตินั้น
๑๕.๓ ตามความในวรรคแรก หากหัวหนาพรรควางลงตามขอ ๑๔ (๑๔.๙) ให
หัวหนาพรรคเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบวัน และหากพน
สามสิบวัน หัวหนาพรรคไมเรียกประชุมหรือเรียกประชุมไมได ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับที่มีอยู
เปนผูเรียกประชุมแทนและหากรองหัวหนาพรรคไมเรียกประชุมหรือเรียกประชุมไมได ใหกรรมการ
ที่เหลือยุบพรรค
สวนที่ ๓
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไป
ตามนโยบายและขอบังคับพรรคหรือตามมติที่ประชุมใหญกําหนด รวมทั้งขอตอไปนี้
๑๖.๑ ตราระเบียบหรือขอกําหนดเพื่อเปนแนวทางบริหารกิจการของพรรค
๑๖.๒ พิจารณาจัดสรรเงินเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรค ในจํานวนวงเงินไมเกินกวาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว ทั้งผูสมัครแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
๑๖.๓ ควบคุมมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ใชจายเงินเกี่ยวกับการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว
๑๖.๔ มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนคณะกรรมการตาง ๆ หรือ คณะอนุกรรมการของพรรค
๑๖.๕ มีอํานาจอนุมัติ จัดตั้ง หรือยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งศูนยประสานงานสาขาพรรค
๑๖.๖ กําหนดนโยบายและแผนงานกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
๑๖.๗ กําหนดประชุมใหญและรายงานกิจการของพรรคแตละปตอที่ประชุมใหญ
๑๖.๘ จัดกิจกรรมรณรงคทางการเมืองเพื่อจัดหารายไดเขาพรรค
๑๖.๙ ควบคุม กํากับ ดูแลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรค
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๑๖.๑๐ มีอํานาจพิจารณาจะรับหรือไมรับสมัครสมาชิกพรรค รวมทั้งการลงโทษ
สมาชิกพรรค
๑๖.๑๑ กําหนดแผนการหรืออํานาจของกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติงานของพรรค
๑๖.๑๒ อํานาจดําเนินกิจการทางการเมืองอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
๑๖.๑๓ มีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแลสมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหอยูในกรอบกิจการของรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎรรวมกับผูควบคุมเสียง (วิป) กําหนดไว
๑๖.๑๔ จัดทําแผนในการพัฒนาสาขาและการบริหารการเงินของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๗ อํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารพรรค
๑๗.๑ อํานาจหนาที่ของหัวหนาพรรค หัวหนาพรรคเปนผูแทนของพรรคในกิจการ
ของพรรคอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและขอตอไปนี้
(๑) เปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรค และผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามขอบังคับพรรค
(๒) เปนผูลงนามในเอกสารประเภทหนังสือ นโยบาย ขอบังคับ ตรวจรับรองรายงาน
การประชุม สัญญานิติกรรมตาง ๆ เอกสารสําคัญเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน กรรมการ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ตลอดจนที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่อื่น ๆ ของพรรค และสมาชิกพรรค
(๓) หัวหนาพรรคมีอํานาจยับยั้งมติใด ๆ ของกรรมการบริหารพรรคที่อาจหมิ่นเหม
ตอผลกระทบอื่น ๆ ตอพรรค เพื่อการทบทวนไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๔) กรณีหัวหนาพรรคใชอํานาจตามขอ ๑๗.๑ (๓) สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกลาง
ของพรรคตามขอ ๑๘ เพื่อหารือก็ได แตไมเกิน ๓๐ วัน
(๕) มีอํานาจเรียกประชุมฉุกเฉินกรรมการบริหารพรรค กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน
หากไมดําเนินการเดี๋ยวนั้นก็จะเกิดความเสียหาย
(๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดไว
๑๗.๒ อํานาจหนาที่ของรองหัวหนาพรรค
(๑) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๒) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๑๗.๓ อํานาจหนาที่ของเลขาธิการพรรค
(๑) เปนผูมีอํานาจกํากับ ดูแลการบริหารงานทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๒) เปนผูรับมอบอํานาจในการรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
กรณีหัวหนาพรรคไมอยูหรืออยู แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และการรับมอบอํานาจใหกระทําเปนหนังสือ
(๓) เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมทั้งปวงของพรรค รวมทั้งการจัดทํารายงาน
การประชุมของพรรค
(๔) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญและสาขาพรรค
(๕) เปนผูกํากับ ดูแลทรัพยสินและผลประโยชนทั้งปวงของพรรค
๑๗.๔ อํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
๑๗.๕ อํานาจหนาที่ของเหรัญญิกพรรค
(๑) มีหนาที่ควบคุม ดูแลงานการเงินและบัญชีของพรรค
(๒) มีหนาที่ดูแลงบดุลของพรรคและรับรองงบดุลกับหัวหนาพรรค
(๓) ระดมจัดหาทุนเพื่อกิจกรรมการเมืองของพรรค
๑๗.๖ อํานาจหนาที่ของโฆษกพรรค
(๑) มีหนาที่แถลงขาวและงานประชาสัมพันธของพรรคทุกประเภท
(๒) จัดทําแถลงการณหรือเอกสารปฏิสัมพันธเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) จัดทําเอกสารเผยแพรตอสาธารณะตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๗ กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๔
คณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรค
ขอ ๑๘ คณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคใหพรรคแตงตั้งคณะกรรมการกลางทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
โดยคณะกรรมการกลางที่ปรึกษาพรรค ไดแก บุคคลที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติแตงตั้ง ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๑๘.๑ เปนผูมีความรู ความสามารถเฉพาะดานทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย
๑๘.๒ เปนสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๑๘.๓ เปนประธานสาขาหรือผูที่ประธานสาขาเสนอใหเปนที่ปรึกษา
ขอ ๑๙ คณะที่ปรึกษามีวาระเทาที่วาระของคณะกรรมการบริหารที่แตงตั้งตนและมีหนาที่ ดังนี้
๑๙.๑ เปนที่ปรึกษาของพรรคในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
๑๙.๒ เสนอแนวคิดหรือยุทธศาสตรทางการเมืองแกพรรค
๑๙.๓ มีสิทธิเขารวมประชุมเมื่อไดรับเชิญ แตไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
๑๙.๔ มีสิทธิจัดประชุมรวมกับคณะที่ปรึกษากันเอง โดยความเห็นชอบของหัวหนาพรรค
หรือเลขาธิการพรรค หรือประชุมรวมกับคณะกรรมการกลางที่ปรึกษาพรรคก็ได
ขอ ๒๐ คณะกรรมการกลางและที่ปรึกษาพรรคพนสภาพ เมื่อ
๒๐.๑ ตายหรือลาออก
๒๐.๒ พรรคมีมติยกเลิกการแตงตั้ง
๒๐.๓ เสียสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ขอ ๒๑ คณะผูบริหารพรรค
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจํานวนหาคน เพื่อทําหนาที่
ในการชวยเหลือหัวหนาพรรคในการบริหารงานพรรค ประกอบดวย
๒๑.๑ หัวหนาพรรค
๒๑.๒ รองหัวหนาพรรคอันดับตน
๒๑.๓ เลขาธิการพรรค
๒๑.๔ รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารอื่น ๆ
ในคณะผูบริหารพรรคกรณีหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
อันดับตนหรือเลขาธิการพรรคกรณีไมมีรองหัวหนาพรรค ทําหนาที่แทนในคณะผูบริหารพรรคไปพลางกอน
ขอ ๒๒ หัวหนาพรรคเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคตามที่เลขาธิการพรรคเปนผูเสนอ มีหนาที่
ดังนี้
๒๒.๑ มีหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๒๒.๒ เปนตัวแทนของพรรคในการติดตอกับบุคคลภายนอกตามที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๓ กํากับ ดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ของคณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่พรรคไดแตงตั้งมอบหมาย
๒๒.๔ จัดทํารางระเบียบ ขอกําหนดของพรรค เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
๒๒.๕ จัดทําแผนงาน โครงการในกิจกรรมของพรรคตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
ขอ ๒๓ คณะกรรมาธิการพรรค
ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรค เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตางประเทศ สิ่งแวดลอม หรือวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สื่อสารสนเทศตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค ดังนี้
๒๓.๑ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารทุ ก คณะ
ประกอบดวย
(๑) ประธานคณะกรรมาธิการ
(๒) รองประธานคณะกรรมาธิการ
(๓) เลขานุการคณะกรรมาธิการ
(๔) กรรมาธิการอื่น ๆ
๒๓.๒ คณะกรรมาธิการมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
๒๓.๓ คณะกรรมาธิการพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาศึกษาปญหาตาง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) สรุป รวบรวม ศึกษาปญหาตาง ๆ เสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) เสนอขอคิดเห็นจากการศึกษาปญหาแกรัฐบาลเพื่อการแกไข
สวนที่ ๕
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการรัฐสภาของพรรค ตามขอเสนอ
ของเลขาธิการพรรค ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการรัฐสภาและกรรมการอื่น ตามความจําเปน
และมีหนาที่ ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๒๔.๑ พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือกระทูถาม เสนอคณะกรรมการ
บริหารพรรคกอนเสนอตอสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
๒๔.๒ ประสานงานกับสมาชิกผูแ ทนราษฎรของพรรคในการดําเนินกิจการทางการเมือง
๒๔.๓ ติดตามงานการเมืองและประมวลขาวสารงานสภาผูแทนราษฎรเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อมีมติดําเนินการทางการเมืองที่พรรคเห็นวาจําเปนตอสวนรวม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีวาระเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวดที่ ๓
การจัดสํานักบริหารงานตาง ๆ ของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญพรรคและแผนงานจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๖ สํานักงานใหญพรรคเปนสํานักงานกลางบริหารงานพรรค อยูในอํานาจกํากับดูแล
ของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญและผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญเปนผูชวยเหลือ
ขอ ๒๗ สํานักงานใหญพรรคมีผูอํานวยการเปนผูชวยเหลือ ประกอบดวย ฝายบริหาร ดังนี้
๒๗.๑ สํานักเลขาธิการพรรค โดยมีรองเลขาธิการพรรคที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบงาน
ดังนี้
(๑) งานธุรการและงานการเงินและบัญชีของพรรค
(๒) งานประชุมทั้งปวงของพรรค
(๓) งานบริหารบุคคลแต งตั้ งถอดถอนบุ คลากร และผูสมัครรั บเลือกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๔) งานในหมวดนโยบายและแผน/โครงการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๕) งานพิธีการและปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก
๒๗.๒ สํานักบริหารกิจการพรรคมีรองเลขาธิการพรรคฝายการเมืองรับผิดชอบงาน
ดังนี้
(๑) งานในหมวดกิจการสาขาพรรค สมาชิกพรรค และงานทะเบียนสมาชิกพรรค
(๒) งานเกี่ยวกับกิจการสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

(๓) งานในหมวดสํานักศูนยประสานงานสาขาพรรคประจําภูมิภาค
(๔) งานในหมวดการศึกษาอบรม และใหความรูแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๕) งานรณรงคกิจกรรมของพรรคและการหาเสียงของพรรค
๒๗.๓ สํานักนโยบายและแผนงานพรรคมีรองเลขาธิการพรรคเปนผูรับผิดชอบงาน
ดังนี้
(๑) งานในหมวดยุทธศาสตรการเมืองภาคประชาชน
(๒) งานกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานสมาชิกพรรค
(๓) แผนงานในการระดมจัดหาสมาชิกและการจัดตั้งสาขาของพรรคดํารงไทย
(๔) งานประชาสัมพันธและเผยแพรสื่อกิจกรรมการเมือง
(๕) งานกิจการวิจัยและพัฒนาการเมืองภาคประชาชน
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดแผนแผนการจัดตั้งสาขาพรรค การหาสมาชิกพรรค
และการจัดตั้งสํานักศูนยประสานงานสาขาพรรคประจําภูมิภาคเพื่อใหการดูแลการบริหารงานสาขาพรรค
อยางทั่วถึง โดยมีองคประกอบในการจัดทําแผนงาน ดังนี้
๒๘.๑ ตั้งสํานักงานศูนยประสานงานสาขาประจําภูมิภาค ประกอบดวยพื้นที่รอยตอ
๓ จังหวัด
๒๘.๒ มีสาขาพรรคในพื้นที่จัดตั้งสํานักงานศูนยฯ ไมนอยกวา ๗ สาขาพรรค
๒๘.๓ มีสมาชิกในพื้นที่ตั้งสํานักงานศูนยฯ ประจําภูมิภาคไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ คน
๒๘.๔ ใหประธานสาขาพรรคในเขตพื้น ที่เปนคณะกรรมการ ประจําสํานักงาน
ศูนยประสานงานสาขาพรรคประจําภูมิภาคโดยตําแหนง และมีผูอํานวยการศูนยทําหนาที่เปนประธาน
คณะกรรมการ
๒๘.๕ ใหเลขาธิการพรรคแตงตั้งหัวหนาสํานักงานศูนยประสานงานสาขาพรรค
ประจําภูมิภาค
๒๘.๖ ใหประธานสาขาพรรคจัดทําแผนงานกิจกรรมการเมืองในระดับพื้นที่เสนอพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๒
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๒๙ ใหจัดตั้งสํานักงานสาขาพรรคอยางนอยภูมิภาคละ ๑ สาขา ภายในหกเดือน ภายหลังพรรค
ไดรับการจดแจงจัดตั้งเปนพรรคการเมืองแลว โดยใชเกณฑหนึ่งเขตเลือกตั้งเปนที่ตั้งสาขาพรรคหนึ่งแหง
และมีสมาชิกสามัญของพรรครวมกันจัดตั้งสาขาพรรคไมนอยกวา ๓๕ คน ดังนี้
๒๙.๑ ใหสมาชิกพรรคผูเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค สงรายชื่อสมาชิกพรรค พรอมที่อยู
และอาชีพสมาชิก พรอมแผนที่ตั้งสํานักงานสาขาใหเลขาธิการพรรคทราบตามแบบคําขอที่พรรคจัดให
๒๙.๒ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับเอกสารขอจัดตั้งสาขาพรรค ใหจัดสง
ผูแทนของพรรคที่ตั้งจากกรรมการบริหารพรรคไปรวมประชุมกับผูขอจัดตั้งสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน
๒๙.๓ การเลือกกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการตามขอบังคับพรรค ดังนี้
ใหเลือกประธานสาขากอน และใหประธานสาขาเสนอชื่อกรรมการสาขาพรรค
ไมนอยกวาเจ็ดคน ตามที่ประธานสาขาพรรคเสนอหรืออาจมีมติเปลี่ยนแปลงบุคคลไดตามเหมาะสม
๒๙.๔ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคประกอบไปดวยตําแหนง ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาอื่น ๆ
ขอ ๓๐ ใหประธานสาขาพรรครับรองการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคทุกตําแหนง และสง
รายงานใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายใน ๑๕ วัน และใหคณะกรรมการบริหารพรรครายงานให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขามีวาระสี่ปและอาจไดรับเลือกกลับมาเปนกรรมการสาขาพรรคไดอกี
๓๑.๑ คณะกรรมการสาขาพนจากตําแหนง เมื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

(๑) ลาออกทั้งคณะ
(๒) ครบวาระ ๔ ป
(๓) กรรมการสาขาวางลงสองในสามของคณะกรรมการสาขาทั้งหมดที่มีอยู
(๔) เมื่อพรรคสั่งใหพนตําแหนงหรือยุบสาขา
๓๑.๒ กรรมการสาขาพรรคพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงตามขอ ๓๑.๑
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
(๖) พรรคมีมติใหพนตําแหนงหรือสั่งยุบสาขา
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคครบวาระสี่ปตามขอบังคับพรรคขอที่ ๓๑ ใหมีการเลือกตั้งใหม
ภายในสี่สิบหาวัน และใหกรรมการสาขาพรรคที่ครบวาระอยูในตําแหนงไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการ
ชุดใหมจะไดรับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
การเรียกประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูเรียกประชุมและแจงใหพรรคทราบกอนมีการประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองรายงานทรัพยสิน และหนี้สิน เมื่อเขาดํารงตําแหนง
หรือพนจากตําแหนง ตามที่กฎหมายกําหนดและมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๓๒.๑ ดําเนินกิจกรรมสาขาใหเปนไปตามที่นโยบายและขอบังคับพรรคและมติพรรค
๓๒.๒ จัดหาสมาชิกพรรคเพิ่ม
๓๒.๓ จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไวเพื่อการตรวจสอบ
๓๒.๔ จัดประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๓๒.๕ เสนอบุ ค คลที่ จ ะเป น ตั ว แทนของพรรคที่ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
๓๒.๖ รายงานผลการดําเนินกิจการสาขาพรรคทุกสามเดือน
๓๒.๗ รับรองงบการเงินประจําปสาขาพรรคภายในเกาสิบวันหลังสิ้นปปฏิทิน
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๓๒.๘ รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคตามขอบังคับพรรค
๓๒.๙ จัดตัวแทนรวมประชุมใหญพรรคทุกป
ขอ ๓๓ ใหจัดหมวดงานบริหารและงานปฏิบัติประจําสาขาพรรค ดังนี้
๓๓.๑ งานการเงินและบัญชี
๓๓.๒ งานธุรการ
๓๓.๓ งานประชาสัมพันธ
๓๓.๔ งานจัดหาสมาชิกและงานทะเบียนสมาชิกประจําสาขา
๓๓.๕ งานนโยบายและแผน
๓๓.๖ งานขอมูลและกฎหมาย
๓๓.๗ งานรับเรื่องราวรองทุกข
๓๓.๘ งานการเมืองภาคประชาชน
๓๓.๙ งานมวลชนสัมพันธสาขา
กรณีสาขาพรรคซึ่งมีสมาชิกตั้งแต ๒๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ใหประธานสาขาพรรคเสนอแตงตั้ง
หัวหนาสํานักงานสาขาจํานวนหนึ่งคน เพื่อรับผิดชอบงานเชนเดียวกับผูอํานวยการพรรคก็ได
ขอ ๓๔ ใหประธานสาขาพรรคเปนกรรมการที่ปรึกษาของพรรคโดยตําแหนง และใหประธาน
สาขาพรรคหรือตัวแทนไปรวมประชุมพรรคเมื่อไดรับการเชิญเปนหนังสือ
ขอ ๓๕ ใหมีการจัดประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดปปฏิทิน
สวนที่ ๓
การคัดเลือกตัวแทนของพรรค
ขอ ๓๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว
ขอ ๓๗ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
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๓๗.๑ ให สํ านั ก งานสาขาพรรคในเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ สํา นั กงานใหญข องพรรค
มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูประสงคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง สงใหสํานักงานใหญเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
๓๗.๒ ใหคณะอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้ง
ซึ่งเปนบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายมีความรู ความเหมาะสม เพื่อสงเขาเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรค
ขอ ๓๘ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๓๙ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๐ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น คณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในเขตเปนผูพิจารณา และ
แจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในเขตนั้น ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
สวนที่ ๔
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๔๑ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปดประชุม
รัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๔๒ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือนโยบายและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายการลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐ สภาใหเป น ไปตามมติ ซึ่ งที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคได มีม ติไว คณะกรรมการ
จะพิจารณามีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้น
จะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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ขอ ๔๓ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
สมาชิกพรรคและสมาชิกภาพ
สวนที่ ๑
สมาชิกพรรค
ขอ ๔๔ สมาชิกพรรคมีสองประเภท คือ ประเภทสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ ดังนี้
๔๔.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก สมาชิกพรรคที่ไดยื่นสมัครตามระเบียบหรือขอกําหนด
ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดไวและจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติ มีรหัสประจําตัว เทานั้น
๔๔.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารพรรคเชิญเขามาเปน
สมาชิก
๔๔.๓ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงประจําป ยกเวนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ ๔๕ คุณสมบัติของสมาชิกพรรคดํารงไทย
๔๕.๑ บุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
๔๕.๒ มีอายุสิบแปดปบริบูรณ ในวันสมัครเปนสมาชิกพรรค
๔๕.๓ ไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
๔๕.๔ เปนผูเลื่อมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของชาติ
๔๕.๕ มีความเขาใจนโยบายของพรรคและขอบังคับที่พรอมปฏิบัติตามทุกประการ
ขอ ๔๖ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหดําเนินการตามขอ ๔๔ (๔๔.๑) ทุกประการ
ขอ ๔๗ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ผูมีสิทธิคัดคานไดแก สมาชิกสามัญ และเมื่อ
จะคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรคสามัญผูใดใหกระทําเปนหนังสือ โดยระบุเหตุผลหรือขอเสียหาย
ประกอบคําคัดคานดวย และจะตองมีสมาชิกสามัญดวยกันลงชื่อรวมอยางนอย ๓ คน
ขอ ๔๘ การคัดคานตามขอ ๔๗ ใหผูคัดคานยื่นคําคัดคานตอเลขาธิการพรรค นับตั้งแตวันที่
ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคไมเกินสิบหาวัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔๙ ใหเลขาธิการพรรคสงวนคําคัดคานไวเปน ความลับ และเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเสนอเปนวาระประชุม
๔๙.๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยในวันประชุม หรือจะตั้งกรรมการ
บริหารพรรคอื่น ๆ ของพรรคไมนอยกวาสามคน เปนคณะผูพิจารณาตรวจสอบภายในเจ็ดวันทําการก็ได
๔๙.๒ เมื่อมีผลวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารถือเปนอันสิ้นสุดและยุติ
๔๙.๓ ใหหัวหนาพรรคแจงผลวินิจฉัยคําคัดคานตอผูเกี่ยวของโดยเร็ว
สวนที่ ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๕๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุด เมื่อ
๕๐.๑ ตาย
๕๐.๒ ลาออก
๕๐.๓ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔๕
๕๐.๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติดวยเสียงสองในสามใหออก
๕๐.๕ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ขอ ๕๑ การสิ้น สุดสมาชิกภาพตามขอ ๕๐ (๕๐.๔) ถาสมาชิกพรรคผูนั้นดํารงตําแหนง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดในขณะนั้น และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ เทานั้น แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแต
วันที่พรรคมีมติ โดยคัดคานวามติของพรรคดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เมื่อพรรคมีมติตามขอ ๕๐ (๕๐.๔) ใหหัวหนาพรรคสงรายงานการประชุมพรอมเอกสารอื่น
ประกอบมติพรรค ไปยังประธานสภาผูแ ทนราษฎรและนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวั น
นับตั้งแตวันที่พรรคมีมติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕๒ การลาออกจากสมาชิกพรรคใหมีผลเมื่อพรรคไดรับหนังสือลาออกของสมาชิก
๕๒.๑ หลักฐานการลาออกของสมาชิก ไดแก หลักฐานเลขทะเบียนรับหนังสือ
๕๒.๒ หลักฐานไปรษณียตอบรับหรือจดหมายลงทะเบียน
๕๒.๓ หนังสือลาออกที่มีลายมือชื่อผูบริหารพรรคตั้งแตเลขาธิการพรรคขึ้นไปเปนผูรับ
สวนที่ ๓
การลงโทษสมาชิกพรรค
ขอ ๕๓ กรณีสมาชิกพรรคที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองถือปฏิบัติ ดังนี้
๕๓.๑ สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเขาประชุมและรวมกิจกรรม
อื่น ๆ ที่สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภาจัดขึ้นทุกครั้ง โดยใหถือวาเปนหนาที่โดยตรงที่พึงปฏิบัติ การขาด
หรือหลบหนีในขณะประชุมโดยไมมีเหตุจําเปนและไมแจงผูคุมเสียง (วิป) ถือวาเปนความผิดรายแรง
๕๓.๒ สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขณะที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือประชุมรัฐสภา จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของผูควบคุมเสียง (วิป) ทุกประการอยางเครงครัด และ
หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรค มีบทบาทและหนาที่กํากับสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รวมกับผูควบคุมก็ได
๕๓.๓ กรณีหากสมาชิกพรรคที่ เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรฝาฝน ขอกําหนด
ตามขอ ๕๓ (๕๓.๑) (๕๓.๒) จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามขอบังคับพรรคขอที่ ๕๐ (๕๐.๔)
ตามควรแกกรณี
๕๓.๔ กรณีสมาชิกพรรคถูกกลาวหาวากระทําผิดขอบังคับพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีกลาวหาสมาชิกสามัญอื่นของพรรควากระทําผิดขอบังคับ ใหผูกลาวหา
และพยานหรือสมาชิกสามัญของพรรคคนอื่น ๆ รวมลงชื่อกลาวหาไมนอยกวายี่สิบคน และใหยื่น
คํากลาวหานั้นตอเลขาธิการพรรคหรือหัวหนาพรรค
(๒) กรณีสมาชิกสามัญของพรรคมีเหตุตองพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกพรรค
ตามขอบังคับขอ ๕๐ (๕๐.๓) ใหสมาชิกสามัญของพรรครวบรวมหลักฐานที่ปรากฏยื่นเสนอตอเลขาธิการพรรค
หรือหัวหนาพรรคทันที
๕๓.๕ เมื่อเลขาธิการพรรคหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณี ไดรับเอกสารขอกลาวหาวา
สมาชิกสามัญของพรรคกระทําผิดขอบังคับพรรคตามขอ ๕๓.๔ (๑) (๒) นําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

กรณีผูถูกกลาวหาเปนสมาชิกสามัญของพรรค เปนคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และนําความ
ตามขอ ๕๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม แตถาผูถูกกลาวหาเปนสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคดําเนินการสอบสวนและดําเนินการตามขอ ๕๑ ตอไป
ขอ ๕๔ เมื่อมีผลการสอบสวนความผิดของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดขอบังคับพรรค เปน
สมาชิกสามัญของพรรคใหพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ ดังนี้
๕๔.๑ ยกคํารองเมื่อไมพบความผิดตามขอกลาวหา
๕๔.๒ ตําหนิผูถูกกลาวหาและใหโอกาสแกตัวหากมีความผิดเล็กนอย
๕๔.๓ พิจารณาโทษตามขอบังคับขอ ๕๐ (๕๐.๔)
สวนที่ ๔
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังนี้
๕๕.๑ มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรคและสวนรวม
๕๕.๒ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
๕๕.๓ มีสิทธิไดรับเลือกตั้งและแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารพรรค คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน ชุดทํางานอื่น ๆ หรือที่ปรึกษาพรรค
๕๕.๔ อาจมีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเปนกรณี
๕๕.๕ สิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองเมื่อพรรคไดเขาไปบริหารประเทศ
ขอ ๕๖ สมาชิกที่จะไดรับตามขอที่ ๕๕ ตองเปนผูมีสวนรวมกับพรรค ดังนี้
๕๖.๑ เปนผูมีความรู ความเขาใจ และสามารถอธิบายขอบังคับพรรค หรือนโยบาย
ของพรรคแกสมาชิกอื่นหรือประชาชนทั่วไปใหมีอุดมคติที่ดีตอพรรค
๕๖.๒ เปนผูมีความสมานฉันทตอพรรคและเพื่อนสมาชิกทั่วไป
๕๖.๓ เปนผูมีความเสียสละ พากเพียรตอพรรคและมวลสมาชิกทั่วไป
ขอ ๕๗ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามแตกรณี ดังตอไปนี้ ที่ไมเห็นดวยกับนโยบายของพรรค ขอบังคับพรรค หรือมติใด ๆ ของพรรค
ที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแยงกับหลักการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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พื้นฐานในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมีสิทธิรอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้
๕๗.๑ สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดในขณะนั้น
๕๗.๒ กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
บริหารที่มีอยูในขณะนั้น หรือ
๕๗.๓ สมาชิกสามัญของพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ขอบังคับพรรค นโยบาย หรือมติใ ด ๆ ของพรรคขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ใหมติและขอบังคับหรือนโยบายของพรรคนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๕๘ หนาที่ของสมาชิกพรรคและความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
หนาที่ของสมาชิกพรรค
๕๘.๑ รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและสนับสนุนของพรรค
๕๘.๒ สนับสนุน ชวยเหลือสมาชิกของพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
๕๘.๓ ยึดมั่นตออุดมการณและเผยแพรกิจกรรมของพรรคดวยความตั้งใจ
๕๘.๔ ชําระคาบํารุงหรืออาจบริจาคเงินชวยเหลืองานของพรรค
๕๘.๕ จัดหาผูมีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคเพื่อสมัครเปนสมาชิกของพรรคเพิ่ม
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
๕๘.๖ พรรคจะใหความสําคัญตอสมาชิกพรรคทุกคน โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญของพรรคและเปนองคกรหลักของพรรค
๕๘.๗ พรรคจะสงเสริมใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความเขาใจตอการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
สวนที่ ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๙ เพื่อใหพรรคมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป สมาชิกพรรคดํารงไทย
จะตองมีวินัยและจรรยาบรรณ ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๓๗
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๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๕๙.๑ สมาชิกพรรคจะตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคอยางมั่นคงตลอดไป
๕๙.๒ สมาชิ ก พรรคจะต อ งเคารพในข อ บั ง คั บ พรรคและมติ ใ ด ๆ ของพรรค
ที่กําหนดไว
๕๙.๓ สมาชิกพรรคจะตองไมวิจารณพรรคในทางเสียหายในขอมูลที่ไมชัดเจน
๕๙.๔ สมาชิกพรรคจะตองไมกลาวหาหรือกลาวโจมตีสมาชิกพรรคดวยกัน
๕๙.๕ สมาชิกพรรคจะตองพึงระวังการเปดเผยความลับของพรรคตอผูไมหวังดีตอพรรค
ขอ ๖๐ เพื่อเปนการบูรณาการและจรรโลงระบบพรรคการเมืองใหเปนรูปแบบที่ดีตอองคกรอื่น ๆ
ในสังคม ทั้งในดานปรัชญา คุณธรรม และจริยธรรมทางการเมือง จึงใหสมาชิกพรรคยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
๖๐.๑ มีจิตสํานึกที่ดีและเทิดทูนตอสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
๖๐.๒ มีความซื่อสัตยตอพรรคตอเพื่อนรวมงานและประเทศชาติตลอดไป
๖๐.๓ ยอมรับเหตุผลผูอื่นและติชมแนวคิดของผูอื่นตามหลักวิชาการ
๖๐.๔ ละเวนการดูแคลนผูดอยกวาตนทั้งทางอาชีพและทางสังคม
๖๐.๕ ละเวนการเอารัดเอาเปรียบผูอื่นในลักษณะผูกขาดตัดตอน
๖๐.๖ หามมิใหกรรมการบริหารพรรคกลาวอางพรรค เพื่อหาประโยชนแกตนและ
พวกพอง
หมวดที่ ๕
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อมี
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
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กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคไมเรียกประชุมภายในกําหนด ใหกรรมการบริหารพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเขาชื่อรวมกันเรียกประชุมใหญวิสามัญได และใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
กอนการประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ขอ ๖๒ ญัตติของผูที่ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับลายมือชื่อ
ของผูขอใหเรียกประชุมตามขอที่ ๖๑ วรรคทาย
ขอ ๖๓ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
๖๓.๑ กรรมการบริหารพรรค
๖๓.๒ สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น ใหยกเวนถาไมมี
๖๓.๓ สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้นใหยกเวนถาไมมี
๖๓.๔ ผูแทนของสาขาพรรคตามขอที่ ๓๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
๖๓.๕ สมาชิกที่ทราบขาวการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของพรรค
ขอ ๖๔ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอที่ ๖๓ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม และการลงมติใหถือเสียงขางมากและในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๖๕ ให หัว หน าพรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ถา หัว หน าพรรคไม อยู ใ นที่ป ระชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพรรคดังตอไปนี้ เมื่อมีสมาชิกพรรคครบหาพันคน และมี
สาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ เทานั้น
๖๖.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
๖๖.๒ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
๖๖.๓ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
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๖๖.๔ การรับรองงบดุลการเงินประจําปของพรรค
๖๖.๕ กิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๖๗ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดใหสมาชิกพรรค
ตามขอ ๖๔ ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และระหวางเรียกประชุม ถามีเหตุจําเปน ตองเลื่อน
การประชุมออกไปไดอีก ใหแจงขอเลื่อนกําหนดประชุมออกไปไดอีกสิบหาวัน โดยใหแจงเหตุผลและ
ความจําเปนตองเลื่อนการประชุมไปพรอมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดตามความเหมาะสมและจําเปน
หรืออยางนอยสามเดือนตอครั้ง หรืออาจเรียกประชุมพิเศษอีกก็ได และหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ที่ประชุม โดยใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมหรือหัวหนาพรรคไมอยู หรืออยู
แตไมอาจรวมประชุมได ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับเปนประธานในที่ประชุมแทน โดยมีเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคไม อ ยู ห รื อ อยู แ ต ไ ม อ าจเข า ร ว มประชุ ม ได
ใหรองเลขาธิการพรรคตามลําดับทําหนาที่แทน
การประชุมพิเศษ เมื่อมีเหตุจําเปนอาจเรียกประชุมกรณีพิเศษอีกก็ไดหรือตามคํารองขอของ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกัน
ขอใหเปดประชุมพิเศษ โดยใหยื่นคําขอตอหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเรียกประชุม
ในการขอใหมีประชุมพิเศษตามวรรคสอง ผูรองขอใหมีการประชุมพิเศษตองแจงรายละเอียด
ใหหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคทราบถึงเหตุจําเปนในการประชุมนั้นอยางชัดเจน
เมื่อมีการรองขอใหประชุมพิเศษตามวรรคสอง ใหหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภายในเจ็ดวันทําการ โดยใหดําเนินการประชุมตามวรรคแรก
กรณีเมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคไมเรียกประชุม
ตามคํารองขอตามวรรคสี่ ใหกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งรวมกันลงชื่อเชิญประชุมพิเศษได
แตมติใด ๆ ตองมีเสียงเปนเอกฉันทและใหสงรายงานการประชุมใหหัวหนาพรรคทราบภายในเจ็ดวัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดในขณะนั้น ถึงจะครบองคประชุม เมื่อมีมติใด ๆ ตองมีเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคไมไดรับเสียงขางมากในสภาผูแ ทนราษฎร การรวมจัดตั้งรัฐบาล
ใหหัวหนาพรรคดําเนินการตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค มติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ใหถือเสียงเกินกวากึ่งของที่ประชุมเปนขอยุติ
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๐ ในสมัยประชุมรัฐสภา ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและตองมีผมู าประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งถึงจะครบองคประชุม เพื่อกําหนดกรอบกิจกรรมทางการเมือง
ขอ ๗๑ การประชุมตามขอ ๗๐ ตองมีหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
และ
๗๑.๑ มติที่ประชุมกําหนดเรื่องใด ๆ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคปฏิบัติ
ตองมีเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หากมีเสียงมติเทากัน ใหประธานออกเสียงชี้ขาด
๗๑.๒ มติใด ๆ ของที่ประชุม หากมีผูมีสวนไดเสียในที่ประชุม ใหผูนั้นออกไป
จากที่ประชุมกอนและหากเปนเรื่องลับของพรรค ใหผูเขาประชุมลงชื่อกํากับรายงานการประชุมทุกคน
ขอ ๗๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรค
๗๒.๑ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรค ใหประธานคณะกรรมการ ประธาน
คณะอนุกรรมการหรือประธานคณะทํางาน ยื่นเรื่องตอเลขาธิการพรรคเพื่อเรียกประชุม
๗๒.๒ รายงานการประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ ตองนําเสนอตอหัวหนาพรรค
ทุกครั้ง
๗๒.๓ สถานที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่พรรคเห็นชอบ
สวนที่ ๔
การประชุมใหญสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละหนึ่งครั้ง และจะเรียก
ประชุมใหญวิสามัญอีกก็ได ดังนี้
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๗๓.๑ การประชุมใหญสามัญประจําป ใหประธานสาขาพรรคเปนผูเรียกประชุม และให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคมารวมประชุมไมได ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทน โดยใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการไมมา
ใหประธานที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมทําหนาที่แทน
๗๓.๒ การประชุมใหญวิสามัญสาขาใหผูมีอํานาจเรียกประชุม ดังนี้
(๑) ประธานสาขาเมื่อมีเรื่องเรงดวน
(๒) กรรมการสาขาไมนอยกวาสองในสามเมื่อมีเรื่องเรงดวน
(๓) สมาชิกสามัญของพรรคในเขตพื้นที่สาขาพรรคไมนอยกวาสามสิบหาคน
๗๓.๓ หนังสือเรียกประชุมและวาระการประชุมจะตองแจงเรื่องที่จะประชุมอยางชัดเจน
๗๓.๔ เมื่อประธานสาขาพรรคไดรับหนังสือใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตามขอ
๗๓.๒ (๒) (๓) ใหเรียกประชุมภายในสามสิบวัน หากประธานไมเรียกประชุมภายในกําหนด ใหรองประธาน
สาขาพรรคเรียกประชุมแทน หากรองประธานพรรคไมเรียกประชุม ใหกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวา
หนึ่งในสี่รวมกันเรียกประชุมแทนก็ได
ขอ ๗๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญสาขาพรรคประกอบดวยสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
๗๔.๑ กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
๗๔.๒ สมาชิกสามัญในทองที่สาขาพรรคนั้นไมนอยกวา ๓๕ คน
๗๔.๓ การลงมติใหถือเสียงขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๗๕ การประชุมใหญตามขอ ๗๔ ใหจัดประชุมในทองที่สาขาพรรคนั้น กรณีจะจัดประชุม
นอกพื้นที่สาขาใหแจงเลขาธิการพรรคทราบกอน เมื่อไดรับอนุญาตถึงจะดําเนินการประชุมได
ขอ ๗๖ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค เทานั้น
๗๖.๑ กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๗๖.๒ รับรองงบการเงินของสาขาพรรค
๗๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๗๗ คําบอกกลาวเรียกประชุมสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระ
การประชุมดวย
ขอ ๗๘ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตาม
คําขอจากกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๙ การประชุมคณะกรรมการสาขาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรคเปนประธาน
ถาประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมม าประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวดที่ ๖
การเงินและทรัพยสินของพรรค
ขอ ๘๑ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
๘๑.๑ รายไดจากคาบํารุงสมาชิกพรรค
๘๑.๒ รายไดจากการบริจาค
๘๑.๓ รายไดจากกิจกรรมสาธารณะที่ชอบดวยกฎหมาย
๘๑.๔ รายไดจากเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ขอ ๘๒ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
๘๒.๑ ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ
เปนเงินไดของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
๘๒.๒ วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
๘๒.๓ สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ในกรณีที่การบริจาคเปนการบริจาคเปนการให หรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ
เปนเงินไดใหคิดเปน มูลคา โดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือ
คาของสิทธินั้นกอนจึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๘๓ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับ
การบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
ไดรับบริจาค บรรดาเงินที่พรรคไดรับจากการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคดํารงไทย
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๘๔ รายจายของพรรคมี ดังนี้
๘๔.๑ รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
๘๔.๒ รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๘๕ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
๘๕.๑ งบประมาณรายรับ
๘๕.๒ งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน
คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๘๖ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๘๗ การรับและจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย และรายรับซึ่งไดจาก
การบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๘๑ (๘๑.๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ไปจายเพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
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หมวดที่ ๗
การควบคุมการบริหารการเงินของพรรค
ขอ ๘๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการจัดทําบัญชีการใชจายเงินใหถูกตอง
ตามความเปนจริง
ใหประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชีการใชจายเงินของสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง
และสงบัญชีใหพรรคเพื่อตรวจสอบและรวมยอดไวกับพรรค
ขอ ๘๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขา ประกอบไปดวย
๘๙.๑ บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
๘๙.๒ แสดงรายรับจากการบริจาค
๘๙.๓ บัญชีแยกประเภท
๘๙.๔ บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงบัญชีตองมีเอกสารการเงินแสดงประกอบการลงบัญชีใหครบถวนตามยอด หรือจํานวนเงิน
ที่สามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน
กรณีการลงบัญชีตามขอ ๘๙ (๘๙.๑) (๘๙.๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต
รายการคาใชจายตามขอ ๘๙ เกิดขึ้น
บัญชีตามขอ ๘๙ (๘๙.๓) (๘๙.๔) ตองลงใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๙๐ ใหหัวหนาพรรคและประธานสาขาพรรคปดบัญชีครั้งแรกในวันสิ้นปปฏิทิน และ
ครั้งตอไปตองถือปฏิบัติเชนเดียวกันทุกปไป และขอตอไปนี้
๙๐.๑ การปดบัญชีตองจัดทํางบดุลและงบรายไดของพรรค คาใชจายของพรรค
และใหรวมของสาขาพรรคดวย
๙๐.๒ งบดุลตองแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของพรรคที่มีอยูใหชัดเจน
๙๐.๓ งบรายรับ รายจายตองแสดงที่มาของรายไดและแสดงวาไดจายไปอยางไร
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองจัดทํารายละเอียดใหชัดเจน
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๙๐.๔ จัดใหมีผูสอบบัญชีรับรองงบดุลของพรรค และผูสอบบัญชีตองเปนผูไดรับอนุญาต
ใหเปนผูสอบบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด
ใหหัวหนาพรรคนํางบดุลที่มีการตรวจสอบแลว เสนอตอที่ประชุมใหญของพรรคภายใน
เดื อนเมษายนทุก ป และใหแ จง สมาชิ กพรรคทราบลว งหนา พร อมปด ประกาศไวส าขาพรรคและ
สํานักงานใหญพรรคไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนการประชุมใหญประจําป
ใหหัวหนาพรรคนํางบการเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคกอนนํารายงานใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ โดยใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคลงชื่อรับรองงบการเงินตอหนาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค แลวนําสงนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับจากวัน ที่
ที่ประชุมใหญอนุมัติงบการเงินของพรรค
ขอ ๙๑ การรับบริจาคเงิน ของพรรค หามมิใ หกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสามัญ
ของพรรครับบริจาคเงินจากบุคคล ดังตอไปนี้
๙๑.๑ บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
๙๑.๒ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนสาขานอกประเทศ
๙๑.๓ นิติบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา
๙๑.๔ องคกรหรือนิติบุคคลที่มีการอุดหนุนดานการเงินจากตางประเทศหรือมีผูบริหาร
๙๑.๕ ผูจัดการนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลไมมีสัญชาติไทย
๙๑.๖ องคกรหรือนิติบุคคลที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศหามไว
๙๑.๗ องคกรนิติบุคคลที่ไมมีความชัดเจนในธุรกรรมอันอาจเสี่ยงตอความเสียหาย
หมวดที่ ๘
การควบคุมกิจการพรรคดํารงไทย
ขอ ๙๒ ใหหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
ที่ผานมาใหถูกตองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป และสงรายงานกิจกรรมของพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในเดือนเดียวกัน
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ขอ ๙๓ หามมิใหกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสามัญของพรรค รวมทั้งกรรมการสาขาพรรค
กระทําการใด ๆ ที่เปนการฝาฝนนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรคอันอาจสอไปในทางที่จะเปนภัย
ตอความมั่นคงหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จนอาจแสดงใหเห็นถึง
พฤติกรรมที่ขัดตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
กรณีกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค ตลอดจนสมาชิกพรรคสามัญผูใ ด
ไดกระทําการหรือถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามวรรคแรก ใหถือวาเปนความผิดรายแรงตอพรรคและ
จะไดรับการพิจารณาโทษตามขอบังคับพรรคโดยทันที
กรณีเกิดเหตุตามพฤติการณในวรรคแรก ใหสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาคน หรือกรรมการ
สาขาพรรคไมนอยกวาสามคนหรือกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาสองคน หรือเลขาธิการพรรคและ
หัวหนาพรรค แลวแตกรณี พบเห็นการกระทําดังกลาวใหรีบแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบทันที
ขอ ๙๔ เมื่อมีเหตุตามขอ ๙๓ และผูกระทําไดจัดทําเปนเอกสารเผยแพรดวยประการใด ๆ แลว
และคณะกรรมการบริหารพรรคไดสั่งลงโทษขับออกจากพรรคไปแลว ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
รองทุกขกลาวโทษตอบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาว ตอพนักงานเจาหนาที่ตํารวจ ตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรอมรายงานใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบโดยดวนที่สุด
ขอ ๙๕ หามมิใหกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารสาขาพรรคผูใดเขาไปยุงเกี่ยว
ในลักษณะใหการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในนามของพรรคโดยเด็ดขาด เวนแต
การไปออกเสียงเลือกตั้งตามสิทธิสวนตัว
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๙๖ การเสนอขอแกไขขอบังคับพรรคหรือนโยบายของพรรค ใหกระทําไดเมื่อพรรค
ไดดําเนินกิจการทางการเมืองไปแลวไมนอยกวาสองปและเมื่อมีเหตุเรงดวนตอไปนี้ใหดําเนินการ ดังนี้
๙๖.๑ กรณีไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคประกาศกําหนดนโยบายทางการเมืองที่เปนประโยชนตอสาธารณะ หรือ
ประชาชนทั่วไปโดยอาศัยกรอบนโยบายของพรรคเปนขอกําหนดไวเปนแนวทางดําเนินการผานทางสื่อ
ทุกประเภทไดโดยทันที

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

๙๖.๒ กรณีมีเหตุจากขอเสนอของกรรมการสาขาพรรคทุกสาขา ใหมีการยุบรวมกับ
พรรคการเมืองอื่นหรือรับพรรคการเมืองอื่นยุบมารวมกับพรรคดํารงไทย ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
นําเสนอขอมติจากที่ประชุมใหญของพรรค มติของที่ประชุมใหญออกมาอยางไร ถือวาเปนขอยุติ
ขอ ๙๗ คณะกรรมการบริหารชุดผูกอตั้งพรรคดํารงไทย เมื่อครบกําหนดวาระตามขอ ๗
และพรรคยังไมเขมแข็ง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง กรรมการของพรรคและเสนอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญของพรรคทําหนาที่บริหารพรรคตอไปอีกหนึ่งวาระก็ได เวนแตที่ประชุมใหญของพรรค
จะเห็นเปนอยางอื่น
ขอ ๙๘ กรณีพรรคดํารงไทย หากมีเหตุจําเปนตองยุบพรรคตามขอบังคับ หรือเมื่อศาลมีคําสั่ง
ใหยุบพรรค ใหทรัพยสินอื่นใดของพรรคที่มีอยูภายหลังการชําระบัญชีแลวใหดําเนินการ ดังนี้
๙๘.๑ สาขาของพรรคหากยุบลง ใหทรัพยสินตกเปนของพรรค
๙๘.๒ พรรคดํ า รงไทยหากยุ บ ลงตามวรรคแรก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคที่ ผ า น
การชําระบัญชีจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินแลว ใหตกเปนขององคกรการเกษตรที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
และมีสมาชิกของพรรคเขาไปดําเนินกิจกรรมสาธารณะอยูในองคกรนั้นอยูกอนในวันที่ยุบพรรค
ขอ ๙๙ เมื่อมีเหตุตามขอ ๙๘ ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเปน ผูมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการเสนอยุบพรรคและจัดการทรัพยสินของพรรคใหเปนไปตามเจตนารมณตามขอบังคับในสวนนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายณัฐวัฒน นุชนารถ
หัวหนาพรรค
๒. นายโชติพัฒน สกุลดีเชิดชู
รองหัวหนาพรรค
๓. นายนิวัฒน วีรงคเสนีย
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวหทัยทิพย เชิดชู
๕. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสวาง
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายศุภวิรุฬห หนอแกว
โฆษกพรรค
๗. นายวรเชษฐ เชิดชู
เหรัญญิกพรรค
๘. นายนิฮาซัน มูเด็ง
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายชัยมะณี พวงระยา
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

