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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคแรงงาน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคแรงงาน
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคแรงงาน ดังนี้
นโยบายพรรคแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
เชน ปาไม แมน้ํา ทะเล ภูเขา มีผืนแผนดินที่ราบลุมอันกวางใหญ มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริยทรงเปนองคประมุข สรางความสงบสุขรมเย็นทั่วหลา
ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ตอมาเริ่มขยายอาชีพเปนอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ
หลาย ๆ ดานยังไปไดชา ประชาชนสวนใหญยังยากจน กลุมคนทํางานและประชาชนหลายสาขาอาชีพ
จึงรวมตัวกัน จัดตั้งพรรคแรงงาน เพื่อทํางานทางการเมืองมุงมั่นใหประชาชนอยูดี กิน ดี ทํานุบํารุง
ปกปองรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหคงอยูมีความเจริญรุงเรืองสืบทอดชั่วลูกหลานสืบไป
ดานการศึกษา
๑. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน
๒. สงเสริมระบบการศึกษาเพื่อดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
๓. สงเสริมการศึกษาภาคบังคับและขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงปริญญาตรี โดยไมตองเสีย
คาเลาเรียน
๔. สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาดานวิชาชีพ ใหมีความพรอมและเหมาะสม
ทั่วประเทศ
ดานสังคม
๑. จัดใหมีการประกันสังคมเต็มรูปแบบและใหครอบคลุมถึงประชาชนทั่วประเทศ
๒. จัดสรางที่อยูอาศัยคุณภาพดีไดมาตรฐานในราคาถูกใหพอเพียงกับประชาชน
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๓. ออกกฎหมายแกไขเพิ่มเติมระบบการประกันสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ใหมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ดีในเรื่อง
๓.๑) การคลอดบุตร การศึกษาของบุตร ดูแลตั้งแตแรกเกิด
๓.๒) จัดการศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรีโดยรัฐเปนผูสนับสนุนดูแล
๓.๓) จัดระบบการศึกษาพยาบาลใหแกประชาชนอยางดี โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด
๓.๔) จัดใหประชาชนทุกคนที่ปลดเกษียณอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ที่ไมไดรับการสงเคราะหจาก
องคกรอื่นไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะคาครองชีพ โดยสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน
เปนผูดูแล
๔. จัดสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ
๕. จัดหลักประกันมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ําของประชาชนใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยาง
มีความสุขพอสมควร
๖. สนับสนุนชุมชนใหมีความสงบสุข เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน สงเสริมสังคมไทยใหรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทย
๗. ดูแลประชาชนใหมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
ดานแรงงาน
๑. สรางหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน โดยการ
๑.๑) กําหนดอัตราโครงสรางเงินเดือนใหเหมาะสมและสอดคลองกับคาครองชีพและ
ภาวะเศรษฐกิจ
๑.๒) กําหนดสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ
๑.๓) สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการเสริมสรางระบบแรงงานสัมพันธที่ดีระหวาง
องคกรลูกจางและองคกรนายจาง
๑.๔) ใหการรับรองอนุสัญญาขององคกรแรงงานระหวางประเทศ
๑.๕) ใหความคุมครองแรงงานเด็ก สตรี และผูพิการทุพพลภาพอยางเปนธรรม
๒. สรางงานใหเพียงพอกับประชากรในประเทศ
๓. จัดใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือดานตาง ๆ
๔. สงเสริมใหมีการศึกษาสําหรับผูใชแรงงาน
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๕. แกไขกฎหมายแรงงานใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกลูกจางและนายจาง
๖. ใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรที่คอยสอดสองดูแลใหความชวยเหลือแกลูกจางที่ทํางาน
ในทุกสาขาอาชีพใหไดรับความเปนธรรม ไดรับสวัสดิการ คาจางที่เหมาะสม
ดานการเมือง
๑. ยึดมั่นและธํารงไวซึ่งระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. ดําเนินการใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยการ
๒.๑) สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับโดยวิธีการเลือกตั้ง
๒.๒) สงเสริมการนํารูปแบบการปกครองแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไปใชกับ
จังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพรอม
๒.๓) สงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยไมขดั
ตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรืออศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๒.๔) สงเสริมการจัดตั้งรวมกลุมเปนองคกร
๒.๕) สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
๒.๖) สงเสริมระบบพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็ง และมีความโปรงใส ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได
๓. ปฏิรูประบบราชการ โดยการ
๓.๑) ดําเนินการใหขาราชการมีจิตสํานึกในหนาที่ ในการใหบริการประชาชน
๓.๒) ดําเนินการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น การฉอราษฎรบังหลวงอยางจริงจัง
๓.๓) สรางคานิยมใหมีการยกยองคนสุจริต และประณามผูทุจริตอยางจริงจัง
๔. ปฏิรูปกฎหมายตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ปฏิรูประบบการบังคับใชกฎหมายใหมีความบริสุทธิ์และโปรงใส
ดานการคลัง
๑. จัดระบบการจัดเก็บภาษีในระบบอัตรากาวหนา แตตองมีความเปนธรรมกับประชาชน
๒. จัดสรรงบประมาณรายจายของประเทศในทุกดานใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ
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ดานการเกษตร
๑. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเรงดวน เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง
๒. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของดิน รวมทั้งกําหนดเขตการใชดินใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจการเกษตร
๓. จัดระบบในการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมในรูปแบบของสหกรณ
๔. พัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ
๕. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเพิ่มผลผลิตการเกษตรควบคูกับภูมิปญญา
ของทองถิ่น
๖. ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ขบวนการผลิ ต การตลาดแก เ กษตรกรในรู ป แบบของสหกรณ
การเกษตร
๗. จัดการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยการใชเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิน่
ในการดูแลรักษา
๘. สงเสริมระบบสหกรณทุกสาขาและใหครอบคลุมทั่วประเทศ
๙. จัดระบบการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม
ดานอุตสาหกรรม
๑. สงเสริมอุตสาหกรรมใหมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศ
๒. สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีเงื่อนไขวาใหมีการถายทอดเทคโนโลยี
นั้นแกคนไทย
๓. พัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรมใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม
๔. กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสงออก รวมทั้งขจัดขอกีดขวางที่เปนอุปสรรค
ในการสงออก
๕. สงเสริมอุตสาหกรรมที่ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
๖. กําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดตออุตสาหกรรมที่สรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
๗. ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการอุตสาหกรรมใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม
๘. สงเสริมอุตสาหกรรมโดยแยกเขตอุตสาหกรรมจําแนกตามภูมิภาคและใหสอดคลองกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและแรงงาน
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ดานการคา
๑. สงเสริมระบบการคาเสรี แตใหมีความเปนธรรมตอผูบริโภค
๒. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหอยูในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
๓. ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจใหไดผลอยางจริงจัง
๔. สงเสริมใหใชระบบการคาตางตอบแทนในชวงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ดานการทหาร
๑. สงเสริมระบบกองทัพใหเปนกองทัพเพื่อประชาชน
๒. สนับสนุนใหกองทัพไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน
๓. สงเสริมใหกองทัพมีความทันสมัยในดานอาวุธและเทคโนโลยี
๔. สงเสริมใหกองทัพไดมีศูนยการศึกษา วิจัย คนควา พัฒนาการสรางอาวุธ ทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศ
ดานการตางประเทศ
๑. ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและอิสระยึดมั่นในเอกราชอธิปไตย
๒. สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศในแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติ
ดานการเงิน
๑. จัดระบบบริหารสถาบันทางการเงินในประเทศใหมีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุมการปริวรรตเงินตราใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน
๑. คุมครองมิใหมีการกระทํา หรือละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒. ปฏิรูปกลไกและระเบียบ แบบแผนทางกฎหมายเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ขอบังคับพรรคแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานพรรคแรงงาน ใหการดําเนินการของพรรคสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็น ชอบของที่ประชุม
เพื่อจัดตั้งพรรคแรงงาน จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขอที่ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคแรงงาน
ขอที่ ๒ ขอบังคับนี้มีผลบังคับใชเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองใหการรับรองแลว
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอที่ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคแรงงาน” เรียกชื่อยอวา ร.ง. เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
“LABOUR PARTY” และเรียกชื่อยอภาษาอังกฤษวา L.P.
ขอที่ ๔ เครื่องหมายพรรคมี ดังนี้

ขอที่ ๕ คําอธิบายเครื่องหมายพรรค
(๑) เครื่องหมายพรรคเปน รูปชางสีขาว หมายถึง สัญลักษณแ หงความหนักแนน มั่น คง
ความซื่อสัตย สุจริต และความบริสุทธิ์เที่ยงตรง เปนสื่อกลางของสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกพรรค
และประชาชน ชอชัยพฤกษสีเหลือง หมายถึง ความกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลสมาชิก
คําวา พรรคแรงงาน หมายถึง พรรคการเมืองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อันจัดตั้งขึ้น
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ตรายางเครื่องหมายพรรคสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปนเครื่องหมายยอ
ในลักษณะเดียวกันกับขอที่ ๔ หากแตใชสีเดียวลวน และสีพื้นของเครื่องหมายไมมีดังภาพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขอที่ ๖ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๖๑๔/๙๑ หมูที่ ๖ ตําบลทายบานใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีม ติเห็น ชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
บริหารพรรค
ขอที่ ๗ สาขาพรรคแรงงานที่ไดรบั อนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา “พรรคแรงงาน
สาขา...............” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอที่ ๘ อุดมการณและวัตถุประสงคของพรรค คือ
๑. พรรคแรงงาน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเปนพรรคการเมืองของปวงชนชาวไทย และจะดําเนินการ
ทางการเมือง ตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒. พรรคแรงงาน จักเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งปวงทุกหมูเหลา โดยไมจํากัดเชื้อชาติ
ศาสนา และไมเลือกวาปวงชนนั้น ๆ จะอยูในองคกรใด เวนไวแตบุคคลหรือองคกรนั้น ๆ เปนปฏิปกษ
ตอความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๓. พรรคแรงงาน จักสงเสริมการสรางระบบพรรคการเมือง ใหเปน สถาบันทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๔. พรรคแรงงาน จักยึดมั่นและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค และนโยบายของพรรคดวยวิธีการ
ประชาธิปไตย
๕. พรรคแรงงาน จักปฏิบัติงานทางการเมือง เพื่อมุงมั่นที่จะรักษาผลประโยชนของปวงชน
ชาวไทย และประเทศชาติเปนหลัก
๖. พรรคแรงงาน จักรักษาและสรางเสริมสัมพันธไมตรีกับทุกชาติ ทุกประเทศในสากลโลก
ในลักษณะประสานประโยชน และอยางมีเกียรติซึ่งกันและกัน
หมวดที่ ๒
สมาชิกภาพ
ขอที่ ๙ สมาชิกพรรคแรงงาน ตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๑๐ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
บุคคลลมละลาย
(๕) ถูกคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๗) ไมเปนบุคคลวิกลจริต ฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๘) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอที่ ๑๑ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได ผูนั้นมีสิทธิรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรค
ไวเปนหลักฐานดวย
ขอที่ ๑๒ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก ใหมีหนังสือแจงไปใหผนู นั้
ทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอที่ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก กรณีลาออกตองมีหนังสือจากสมาชิกมาถึงพรรคและไดรับอนุมัติจากหัวหนาพรรคแลว
เทานั้น
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอที่ ๑๐
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอที่ ๙๓ (๕)
(๕) ศาลมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
ขอที่ ๑๔ การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอ ๑๓ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับเทานั้น แตถาผูนั้นไดอุทธรณตอศาลภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

วามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐ ธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้น สุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗
วรรคสามของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกพรรคการเมืองอื่น ไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ย วกับการมีม ติ ไปยังรั ฐ สภา และนายทะเบีย น
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอที่ ๑๕ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรค ใหยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรค
และมีผลเมื่อหัวหนาพรรคลงนามรับใบลาออก
หมวดที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอที่ ๑๖ สมาชิกภาพมีสทิ ธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรค ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่กรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) ถาสมาชิกพรรคตามสัดสวน ดังตอไปนี้
(๕.๑) สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(๕.๒) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือ
(๕.๓) สมาชิกของพรรคจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน เห็น วามติหรือขอบังคับพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือขัดหรือแยงกับหลักการ
พื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
องคประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอที่ ๑๗ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค ผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของพรรคโดยเครงครัด
(๔) ตองชําระคาบํารุงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวดที่ ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอที่ ๑๘ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะจัดสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว
(๒) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง เพื่อใหพรรคไดกาวหนาเขาไปสูการมีบทบาท
ทางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศเพื่อความเจริญ และสันติสุขของปวงชนชาวไทย
(๓) พรรคจะชวยสนับสนุน สงเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิกพรรค ดวยการใหความรู
ในวิชาชีพตาง ๆ ตามความเหมาะสมและตามฐานานุรูป
(๔) พรรคมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข และใหความชวยเหลือแกสมาชิกพรรคที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมตามกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๕) พรรคจะสงเสริมใหการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลใหดียิ่งขึ้น
หมวดที่ ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอที่ ๑๙ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย บนวิถีทางรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนที่ศรัทธา และเชื่อมั่นตอปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อฝกอบรม
ใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุนเตือน
ใหสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการดูแลและรักษาทรัพยากรทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมือง
หมวดที่ ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอที่ ๒๐ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคแรงงาน ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธา และไววางใจของปวงชนชาวไทยโดยทั่วหนากัน จึงกําหนดวินัยที่เปนขอปฏิบัติอันควร
และไมอันควรไว ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบและขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) สมาชิกพรรคตองไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อ
บุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมาย
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคหรือองคกรของพรรคตอ
บุคคลภายนอกในทางเสียหาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรบั ทราบ
ทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการ
ทั่ว ๆ ไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินรัฐสภาสมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอที่ ๒๑ เพื่อเปนการเสริมสรางและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มีการประพฤติและดํารงชีพดวยการมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในเอกสารนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรค ใหเติบโตใหญดวยการเชิญชวนบุคคลอื่น
เขาเปนสมาชิกพรรค
(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงใจ
(๖) ยอมรับการปรับปรุง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคี และมีประสิทธิภาพของพรรค ปฏิบัติงาน
เปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง
หมวดที่ ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๒๒ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลัก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ ซึ่งอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ จํานวน
ไมนอยกวาสิบหาคน แตไมเกินสี่สิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
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(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอที่ ๒๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอทีป่ ระชุมใหญ ตองมี
ผูรับรองไมนอยกวา ๒๐ คน
ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอที่ ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๒) ใหหัวหนาพรรคที่ไดเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ
ไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเห็นจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๓) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อเพื่อใหผูที่ประชุมใหญเลือกกรรมการ
บริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนดในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรค
ไมจําเปนตองอยูที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูที่ประชุมใหญ
ขอที่ ๒๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสองป หรือจนกวาจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม
ขอที่ ๒๕ กรรมการบริหารพรรค พนจากตําแหนง
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเปนสมาชิก
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพยสิน หนี้สินตอราชการ
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคติดตอกันเกินสามครั้ง
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(๗) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
(๘) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมตามขอ ๒๒
(๙) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดทั้งคณะ
(๑๐) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวน คณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พน
ตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค ตาม (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ตาม (๒) (๙) (๑๐) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอที่ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
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(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรค และของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(๔.๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔.๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัตงิ านของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางประจําพรรค หรือชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
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(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ในกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ขอบังคับพรรค
ขอที่ ๒๗ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(๑.๑) เปนผูแทนของพรรค ตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทัง้ ปวงของพรรค
(๑.๒) เปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๑.๓) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุม
(๑.๔) เปนผูเรียกประชุมใหญระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๑.๕) เปนผูลงนามประกาศนโยบายของพรรค ขอบังคับพรรค กฎ ระเบียบ มติของพรรค
และคําสั่งพรรค
(๑.๖) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(๑.๗) ในกรณีที่มีค วามจําเป น ในการดํ าเนิน การทางการเมือง ใหอํ านาจปฏิบั ติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
(๓.๑) เปน ผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(๓.๒) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(๓.๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(๓.๔) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกมีหนาที่ในการควบคุม รายรับ-รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่
(๖.๑) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(๖.๒) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอที่ ๒๘ ใหมีคณะที่ปรึกษาพรรค คณะหนึ่งมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
จะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษานี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ผูอาวุโสของพรรค
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และผูมีอุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรม
ของพรรค
ขอที่ ๒๙ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอที่ ๓๐ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะรับเชิญใหเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แตไมมีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคได
ทุกโอกาส
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(๓) การเสนอความคิดเห็น หรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปน การกระทําเพื่ออุดมการณและ
บรรลุนโยบายของพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาจะจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําไดภายใตการสนับสนุน
จากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวดที่ ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอที่ ๓๑ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน ประกอบดวย
(๒.๑) หัวหนาพรรค
(๒.๒) รองหัวหนาพรรค
(๒.๓) เลขาธิการพรรค
(๒.๔) รองเลขาธิการพรรค
(๒.๕) กรรมการอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก
หรือถึงแกกรรม
ขอที่ ๓๒ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจํา ในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกจิ กรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้งงานประจํา
และมติของพรรคที่ไดมีมติไว
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(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมืองหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนแนวทางระเบียบ
ดานการคลัง และทรัพยสินของพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอที่ ๓๓ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
แตละฝายอาจแยกยอยเปนฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางของรัฐ และระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
ขอที่ ๓๔ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกินสามคน
และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงตาง ๆ เทากับวาระของคณะกรรมการ
บริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอที่ ๓๕ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน หรือตอรัฐสภา และรัฐบาล
ตามโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอที่ ๓๖ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรคใหถือเปน สิทธิของพรรค
ผูใดจะนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคแลว ยอมผิดขอบังคับพรรคอยางรายแรง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอที่ ๓๗ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะ และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการรัฐ สภาของพรรคมีอายุอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของ
คณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอที่ ๓๘ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาร างพระราชบัญญั ติ ญัตติ กระทู ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค
กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
รัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอที่ ๓๙ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค อยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยสามคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอที่ ๔๐ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
(๑) ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑.๑) การเงินและการบัญชี
๑.๑.๑) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
๑.๑.๒) จัดกิจกรรมหาทุน
๑.๑.๓) จัดทําบัญชีรับ-จายพรรค
๑.๑.๔) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๑.๒) งานประชาสัมพันธ
๑.๒.๑) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๑.๒.๒) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
๑.๒.๓) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
๑.๒.๔) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติ และในการรณรงคหาเสียง
(๑.๓) งานธุรการ
๑.๓.๑) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
๑.๓.๒) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
๑.๓.๓) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
๑.๓.๔) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(๒) ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) งานสมาชิก
๒.๑.๑) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
๒.๑.๒) จัดตั้งสาขาพรรค หรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒.๒) งานกิจการสภา
๒.๒.๑) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา ฯ รัฐสภา และกรรมาธิการ
๒.๒.๒) ติดตามวาระการประชุ ม สภา ฯ รัฐ สภา และผลการประชุม สภา ฯ
หรือรัฐสภา
๒.๒.๓) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของ
พรรค
(๒.๓) งานประสาน
๒.๓.๑) ประสานงานสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
๒.๓.๒) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
(๓) ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๓.๑) งานนโยบายและแผน
๓.๑.๑) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
๓.๑.๒) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๓
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๓.๑.๓) ประสานงานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกร
เอกชน
๓.๑.๔) จัดทําแผนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๓.๒) งานกฎหมาย
๓.๒.๑) รางกฎหมาย ญัตติ หรือกระทู
๓.๒.๒) ติดตามดําเนินการการยกรางกฎหมายตาง ๆ
๓.๒.๓) งานบริการดานกฎหมาย
๓.๒.๔) ใหคําแนะนําทางกฎหมาย
(๓.๓) งานขอมูล
๓.๓.๑) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
๓.๓.๒) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
๓.๓.๓) จัดเก็บขอมูลของหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน
๓.๓.๔) จัดหาหองสมุดการเมือง
๓.๓.๕) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคและ
ประชาชนโดยทั่วไปดวยความรวดเร็ ว หนว ยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอให มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไดตามความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอที่ ๔๑ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค ในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้ง โดยอยูในการกํากับ ดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค
ขอที่ ๔๒ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและการบัญชี
(๑.๑) จัดทําบัญชี รับ-จาย ของสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๔
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๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๑.๒) จัดทํางบประมาณประจําปสาขาพรรค
(๑.๓) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(๒.๑) เผยแพร ประชาสัม พัน ธกิ จการของสาขาพรรค และความรูท างการเมื องแก
ประชาชนในทองถิ่น
(๒.๒) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(๒.๓) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(๓.๑) รับสมัครสมาชิกพรรค
(๓.๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๓.๓) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อการดําเนินการกิจกรรม
ของพรรค
(๔) งานธุรการ
(๔.๑) จัดหาวัสดุอุปกรณของสํานักงาน
(๔.๒) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยสํานักงาน
(๔.๓) บริการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
หมวดที่ ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิก เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอที่ ๔๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอที่ ๔๔ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงลงสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีหลักเกณฑวิธีการ
ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูที่ประสงคจะลงสมัคร
รับการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ หรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนคนที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถ เพื่อสงสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอที่ ๔๕ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมมี ติ
ขอที่ ๔๖ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอที่ ๔๗ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาประจําเขต หรือประจําทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น
เปนผูพิจารณา แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
หมวดที่ ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอที่ ๔๘ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอน
การเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอที่ ๔๙ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ หรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐสภา ใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอันมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรค หรือหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง
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ขอที่ ๕๐ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรการปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับพรรคหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวดที่ ๑๑
แผนและการกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอที่ ๕๑ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในทองถิ่นที่ใด หรือเขต
เลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงค
ของสมาชิกในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ วาระแรกตองไมนอ ยกวาภาคละ
หนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอที่ ๕๒ การดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคในทองที่ใด หรือเขตเลือกตั้งใด ใหดําเนิน การ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ในขั้นแรก ใหมีการดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคประจําทองที่ หรือเขต
หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ กอน จนกวาจะครบหนึ่งปจึงสามารถขออนุญาตตอคณะกรรมการบริหารพรรค
จัดตั้งเปนสาขาพรรค
(๒) ในกรณี การดํ าเนิน การตามข อ (๑) มี ความจํา เปน หรื อคณะกรรมการบริ หารพรรค
ไดพิจารณาแลว เห็นวาผูดําเนินการขอจัดตั้งในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้นมีความพรอมและเหมาะสม
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจจะอนุมัติจัดตั้งเปนสาขาพรรคเลยก็ได
ขอที่ ๕๓ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในระยะแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
การดําเนินการจัดตั้งตอไปใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๕๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีห นังสือ แจงต อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อ ดําเนิ น การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรค
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ขอที่ ๕๕ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
กรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว มีสทิ ธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอที่ ๕๖ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกตั้งประธานเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกหาคน
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน
ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอที่ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามขอบังคับพรรค ขอที่ ๕๕ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
คณะกรรมการสาขาพรรคอาจกําหนดตําแหนงอื่นใดเพิ่มเติมก็ได แลวใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอที่ ๕๕ (๗) ดํารงตําแหนงตามที่กําหนด
ขอที่ ๕๘ ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ตามข อ ที่ ๕๕ มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายกิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดแยงและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จัดทํา แผนงานและโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๕๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก ตามขอที่ ๑๐
(๕) ตําแหนงกรรมการสาขาวางลงสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
(๗) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคชุดใหม
ภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอที่ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูแทนสมาชิกของสาขาเขารวมการประชุมใหญของพรรค
หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได ใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมการประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอที่ ๖๑ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
หมวดที่ ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
ขอที่ ๖๒ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม เมื่อ
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กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปน หนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ หนังสือรองขอ
ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใ หเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่อ งใดและดวยเหตุเรงดวน
อยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมวิสามัญที่กรรมการบริหารเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอที่ ๖๓ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอที่ ๖๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนสาขาพรรคตามขอที่ ๖๐ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๖๕ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกตามขอที่ ๖๔ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเป น องคป ระชุม การลงมติใ หถื อเสียงขางมากของสมาชิกที่ป ระชุม ในกรณี ที่มีเสีย งเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมชี้ขาด
ขอที่ ๖๖ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
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ขอที่ ๖๗ กิจการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ เทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดการดําเนินกิจการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองมีมติรับรองจากสมาชิกที่เขารวม
ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ขอที่ ๖๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาหาวัน โดยระบุวันเวลาและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอที่ ๖๙ ใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดเปนการประชุมพิเศษ ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอที่ ๗๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม หากไม มี ร องหั ว หน า พรรคคนใดเข า ประชุ ม เลย
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีม ติใ หกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาที่ประธานการประชุมแทน
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน หากไมมีรองเลขาธิการพรรคคนใดเขาประชุมเลย
ใหกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาที่แทนเลขาธิการ
ขอที่ ๗๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอที่ ๗๒ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน
และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา เลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอที่ ๗๓ การประชุมสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปน องคประชุม
และมติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
ขอที่ ๗๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมกรรมการอื่น ๆ
ขอที่ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปน และเหมาะสม
การประชุมจะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะนั้น จึงเปนองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอที่ ๗๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอ
เปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค ใหมีการประชุมใหญวิสามัญหนังสือรองขอใหระบุใหชัดแจงวา
ประสงคใหมีการเรียกประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอที่ ๗๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมวิสามัญ ตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอที่ ๗๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรค
(๒) สมาชิกในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากกรรมการสาขาพรรค
การประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุม
ชี้ขาด
ขอที่ ๗๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใด เปนประธานในที่ประชุม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอที่ ๘๐ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค เทานั้น
(๑) กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอที่ ๘๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาหาวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอที่ ๘๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวันประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอจาก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระที่ประชุมอยางชัดเจน
ขอที่ ๘๓ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม แตหากประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่รองเลขานุการทําหนาที่แทน
หากรองเลขานุการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่เขาประชุมคัดเลือกกันเองวาจะใหผูใดทําหนาที่
แทน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวดที่ ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอที่ ๘๔ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ ใหหัวหนาพรรค
จัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๔.๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๔.๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๔.๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีการบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบัน ทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการบริจาค
และสงมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับเปดบัญชี
ขอที่ ๘๕ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอที่ ๘๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน ใชสอย
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอที่ ๘๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอที่ ๘๘ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจากเงินสนับสนุน
จากรัฐ ตามขอที่ ๘๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อการบริหารพรรค
และสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่มการใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป
ขอที่ ๘๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรค โดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑.๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
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(๑.๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๑.๓) บัญชีแยกประเภท
(๑.๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
(๒) พรรคตองดําเนินการจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึง งบการเงินสาขาพรรคดวยในทุกรอบปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
กอนสิ้นเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๓) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปถัดไป
หมวดที่ ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอที่ ๙๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรค คนใดวาการกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวา ๒๐ คน ลงลายมือชื่อสนับสนุน
ขอที่ ๙๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอที่ ๙๐ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอาํ นาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีขอมูล ใหเสนอขอกลาวหาพรอมรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอที่ ๙๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตน ภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอที่ ๙๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
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(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๕) ลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน
คําสั่งตาม (๕) และไมใชกรณีสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
หมวดที่ ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอที่ ๙๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็ดว ยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอที่ ๙๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอที่ ๙๖ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวดที่ ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอที่ ๙๗ พรรคแรงงานมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหคงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอที่ ๙๘ การเลิกพรรค ตองมีมติจากคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการวาใหเลิกพรรค และตองไดรับการรับรองจากที่ประชุมใหญพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตามองคประชุมใหญของพรรค
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ขอที่ ๙๙ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย หรือองคกร
อื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงาน
คณะกรรมการบริหารพรรคแรงงาน จํานวน ๒๑ คน คือ
๑. พันจาเอก เตชินท ทับพลี
หัวหนาพรรค
๒. นายบรรชา ประสิทธิ์สันต
รองหัวหนาพรรค
๓. นายวีริศนันต เทพดู
เลขาธิการพรรค
๔. นายไพโรจน ชูมา
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวสุพัฒนา ดอกจันทร
เหรัญญิกพรรค
๖. นายทศพล ศรีคูณ
โฆษกพรรค
๗. นายวีระศักดิ์ โพพิทัก
กรรมการบริหารพรรค
๘. นางสาวพันธ เพชรนอก
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวมันทนา บุญชู
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางสาววิจิตร ตรีรัตน
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางสาวทองสา เหลาฉลาด
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางสาวนงคนุช บริสุทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นางสาวจรรยาภรณ หุนทอง
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นางสําอางค แกวศรี
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นางสาวเขมโสภณ คีมทองหลาง
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นางสาวบุญมี สิงหะ
กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นางสาววิภารัตน ปาสานํา
กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายประมุข บรรเทาพิษ
กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายเกียรติศักดิ์ ภูมีเขียน
กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นายพุฒิพงษ กองผาพา
กรรมการบริหารพรรค
๒๑. นายสัญญา ประจะเนย
กรรมการบริหารพรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

