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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคนิติศาสตรไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคนิติศาสตรไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคนิติศาสตรไทย ดังนี้
นโยบายพรรคนิติศาสตรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
คําปรารภ
“พรรคนิติศาสตรไทย” ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
“พรรคนิติศาสตรไทย” มีความมุงมั่นที่จะสรางประเทศใหมีความมั่นคงในเอกราช มีความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาทางสังคม และพรรคจะมุงสรางทัศนคติใหประชาชนมีความรักชาติ รูจัก
สิทธิ หนาที่ และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความสํานึกในประโยชนสวนรวมอันเปนกฎเกณฑของ
การอยูรวมกันในสังคม
“พรรคนิติศาสตรไทย” ตระหนักถึงความสําคัญของจารีตประเพณี การดําเนินชีวิตประจําวัน
และสภาพสังคมของคนไทย และตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศที่ใหหลักประกันแกสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของประชาชน และเปนกฎหมายสูงสุดที่กําหนด
กรอบกติกาในการใชอํานาจรัฐของสถาบันการเมือง อันประกอบดวย บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้น “พรรคนิติศาสตรไทย” จึงกําหนดแนวนโยบาย ดังตอไปนี้
(๑) นโยบายหลักในการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย
๑.๑) ประเทศไทยเปนเอกราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิไดและมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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๑.๒) ประเทศไทยมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา โดยพระมหากษัตริยทรงเปน
พุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนา
๑.๓) จะเทิดทูนองคพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุด ผูใดจะละเมิดมิได
๑.๔) จะเคารพและเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญ และดําเนินการการเมืองตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด
(๒) นโยบายเพื่อการดําเนินกิจการทางการเมือง
๒.๑) การปฏิรูปการเมือง
พรรคจะเสนอและดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุง “ระบบสถาบันการเมือง”
(rationnalization) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๐) ใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและมี
การถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ มิใหเกิดการผูกขาด
อํานาจรัฐไวกับกลุมการเมืองเดียวกัน โดยสมาชิกรัฐสภาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตาม “มโนธรรม”
(conscience) ของตนเนื่องจากถูกบังคับใหสังกัดพรรคการเมืองและตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง
ทั้งนี้ โดยจะยังคงเปนและอยูภายใต “ระบบรัฐสภา” (parliamentary system) อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
พรรคจะเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เพื่อใหการจัดตั้งองคกรเพื่อ
ทําการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยมีหลักการในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) ยืนยันในพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการพระราชทาน “คําแนะนํา”
(advice) ในการแกไขรัฐธรรมนูญ อันเปนหลักการตามจารีตประเพณีอันยาวนานในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๒) จัดใหมีการคัดสรรและจัดตั้ง “คณะบุคคล” ขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งโดยหลักการ
จะประกอบดวย อดีตนักการเมืองที่มีประสบการณทางการเมืองกับผูเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไมมี
ผลประโยชนเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองหรือนักการเมือง คณะบุคคลนี้จะเปนองคกรผูรับผิดชอบใน
การยกรางและเสนอรางรัฐธรรมนูญ พรอมดวยจัดทําเอกสารอธิบายหลักการสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
และเหตุผลใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
ในการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะบุคคลดังกลาวจะตองจัดใหมีวิธีการทบทวนและ
ตรวจสอบขอคิดเห็นของสถาบันการเมือง รัฐสภา กลุมผลประโยชน และประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึง
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(๓) การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญเพื่อนํามาใชบังคับ จะกระทําโดยการออกเสียง
“ประชามติ” (referremdum) ทั้งประเทศ
(๔) จะมีบทบัญญัติกําหนดใหการปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวประมาณ ๑ ป นับแตวันจัดตั้งคณะบุคคลดังกลาวตาม (๒)
(๕) จะแกกฎหมายรัฐธรรมนูญทุก ๆ ๔ ป เปนอยางนอยเพื่อใหทันสมัยกับเหตุการณ
ปจจุบันของบานเมือง และถาปใด ๆ กอน ๔ ป มีเหตุการณใด ๆ หรือประชาชนเห็นชอบรวมกันไมนอยกวา
๕๐,๐๐๐ คน ใหสามารถแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไดตลอดเวลา
๒.๒) การปฏิรูประบบบริหาร
ในระหวางการดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเมือง พรรคจะพยายามขจัดหรือ
ทําใหลดนอยลงซึ่งการทุจริต คอรัปชันและการบิดเบือนการใชอํานาจรัฐ กําหนดใหการใชอํานาจรัฐ
โดยเจาหนาที่รัฐ (นักการเมือง และขาราชการประจํา) เปนไปตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) อยางเหมาะสม
โดยมิใหขึ้นอยูกับความอําเภอใจของนักการเมือง โดยอาศัยมติของฝายบริหารที่ไรขอบเขต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พรรคจะดําเนินการแกไขปญหาการบริหารใน ๔ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) จะยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เปนสาธารณูปโภค และการแปรสัญญาสัมปทาน
ที่มีลักษณะเปนการผูกขาด
(๒) จะปราบปรามการทุจริตคอรัปชันและการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวย
การตรากฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนองคกรของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมและการปราบปราม
ทุจริต ใหมีการทํางานที่เปน “ระบบงานประจํา” โดยมีความรับผิดชอบตามหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
บทกฎหมายตามรูปแบบสากล โดยมิใหเจาหนาที่ในองคการเหลานั้นอยูภายใตการสั่งการของนักการเมือง
โดยไมเปดเผย ซึ่งเปนการเสี่ยงตอการใชอํานาจ (ของนักการเมือง) เพื่อความมุงหมายและประโยชนสวนตัว
ที่แอบแฝงอยูเบื้องหลังและไมเปนกลาง
(๓) จะทบทวน “นโยบาย” (policy) ที่มีลักษณะเปนการเอาใจและเอื้อประโยชน
แกประชาชนเฉพาะกลุมที่ (นักการเมือง) อาจมีความมุงหมายในการแสวงหา “ความนิยม” (popularity)
ระยะสั้นเพื่อการดํารงตําแหนงตอไปของนักการเมืองเอง แตจะเปนผลเสียแก “ประโยชนของประชาชน
สวนรวม” (public interest) ในระยะยาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

โดยจะแกปญหาของประชาชนดวยการตราเปนบทบัญญัติของกฎหมาย (พระราชบัญญัติ)
ที่มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่ “ชัดเจนและโปรงใส” (transparency) มิใหขึ้นอยูกับการใชอํานาจ
ของนักการเมืองโดยทําเปนมติคณะรัฐมนตรีหรือเปนการสั่งการของรัฐมนตรี เพราะวิธีการใชอํานาจดังกลาว
เปนการเปดโอกาสใหมีการรั่วไหลในเงินของแผนดินและการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ (คอรัปชัน)
ที่องคกรตรวจสอบของรัฐในปจจุบัน (ที่พิกลพิกาล) ทําการตรวจสอบไปไมถึงหรือยากที่จะทําการตรวจสอบ
ได
(๔) จะทบทวน “หลักประกันสุขภาพถวนหนา” โดยมีหลักการวา “คนมีเงินตอง
จายเงิน และคนไมมีเงินไมตองจาย” โดยมีวิธีพิจารณาจากการเสียภาษีเงินได และยาตองมีคุณภาพ
บริการตองดี
๒.๓) นโยบายการจัดตั้งรัฐบาล ตองพูดได คิดได ทําได และตองเรงรีบ เรงดวนอยางตอเนื่อง
มี ๒๑ ขอหลัก ดังนี้
(๑) พรรคมีความมุงหมายในการจัดตั้งเพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข ลดคาครองชีพ
ที่สูงใหคาครองชีพต่ําลง
(๒) ทุกคนจะไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม และประชาชนทุกคนไดรับ
ความยุติธรรมทุก ๆ ดาน
(๓) แกกฎหมายรัฐธรรมนูญทุก ๆ ๔ ป
(๔) ลดเงินคาโดยสารรถประจําทาง เรือ คาพาหนะทุกชนิด รัฐบาลตองชวยทุกดาน
เกี่ยวกับงานบริการสาธารณะ
(๕) ยกเลิกการแปรรูปไฟฟา น้ําประปา ไปรษณีย
(๖) แกปญหาจราจร อยางเรงรีบ และเรงดวน ตั้งกองทุนจราจรและตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับจราจรโดยดวนเนนกรุงเทพมหานครเปนตัวอยาง และทั่วทั้งประเทศ
(๗) ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน
(๘) แกปญหากฎหมายที่ลาหลังใหทันสมัย
(๙) แกปญ
 หาทางดานการศึกษาดังนี้ คือ
๙.๑ การศึกษาตองเรียนฟรีจริง ๆ ถึงปริญญาตรี และตองทํางานหรือใชเงิน
ทดแทนรัฐบาลโดยไมตองเสียดอกเบี้ย
๙.๒ ตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดวามีปญหาอะไร และตองแกไข
ปญหาโดยเรงดวน
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(๑๐) แกปญหาสังคมโดยเรงดวนดังนี้ คือ
๑๐.๑ แกปญหาคนจรจัด โดยเรงดวน เรงรีบ และอยางตอเนื่อง
๑๐.๒ แกปญหาคนชรา โดยเรงดวน เรงรีบ และอยางตอเนื่อง
๑๐.๓ แกปญหาเด็ก โดยเรงดวน เรงรีบ และอยางตอเนื่อง
๑๐.๔ แกปญหาสตรี โดยเรงดวน เรงรีบ และอยางตอเนื่อง
(๑๑) แกปญหาสาธารณสุขดังนี้ คือ
๑๑.๑ เกี่ยวกับความสะอาด หมา แมว จรจัดในที่สาธารณะ และในวัด
โดยทําที่เลี้ยงดูหมา แมวจรจัดใหเปนระเบียบ
ตั้งคณะกรรมการและสถานที่เพื่อชวยเหลือสัตวจรจัด
๑๑.๒ แกปญหาเรื่อง คลองไมใหดํา และไมใหเหม็น โดยเรงดวน และเรงรีบ
อยางตอเนื่อง
๑๑.๓ แกปญหายุงลาย แกปญหาเรื่อง โรคไขเลือดออก แกปญหาโรคโปลิโอ
ใหหมดไปจากประเทศไทย แกปญหาเรื่อง โรคไขหวัดนกโดยเรงดวนและเรงรีบอยางตอเนื่อง
(๑๒) แกปญหายาเสพติด โดยเรงดวน เรงรีบและอยางตอเนื่อง
(๑๓) แกปญหาเกี่ยวกับคนพิการ
(๑๔) แกปญหาน้ํามัน โดยเรงดวน เรงรีบ อยางตอเนื่อง
(๑๕) แกปญหาภัยแลง โดยเรงดวน เรงรีบและอยางตอเนื่อง
(๑๖) แกปญหาไฟฟาสาธารณะ โดยเรงดวน เรงรีบและอยางตอเนื่อง
(๑๗) แกปญหาแรงงาน โดยเรงดวน เรงรีบและอยางตอเนื่อง
(๑๘) แกปญหาไฟใต โดยเรงดวน เรงรีบและอยางตอเนื่อง
(๑๙) แกปญหาเศรษฐกิจ โดยเนนการสงออกสินคาจากประเทศไทยไปยังตางประเทศ
(๒๐) ยกเลิกนโยบายที่ไมดี ที่ไมเหมาะกับสถานการณบานเมืองทั้งหมด เชน
ที่ใหปดปมหลังเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา เปนเปดไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๒๑) ประชาชนตองไดรับความชวยเหลือทุก ๆ ดานอยางยุติธรรม ในดานกฎหมาย
ทั้งคดีอาญาและคดีแพง
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ขอบังคับพรรคนิติศาสตรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคนิติศาสตรไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคนิติศาสตรไทย
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคนิติศาสตรไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคนิติศาสตรไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคนิติศาสตรไทย
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคนิติศาสตรไทย
“คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคนิติศาสตรไทย
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคนิติศาสตรไทย
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคนิติศาสตรไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคนิติศาสตรไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคนิติศาสตรไทย
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับพรรคนี้ ใหเรียกวา “พรรคนิติศาสตรไทย” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “THAI LAW JURISPRUDENCE PARTY” ใหใชชื่อยอภาษาไทยวา “น.ศ.ท.” และ
ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “T.L.J.P.”
ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปน “รูปประเทศไทยสีเหลืองโดยมีพานและรัฐธรรมนูญ
อยูเหนือตราชั่งเปนสีเขียวกึ่งกลางประเทศไทยโดยพื้นที่รอบ ๆ ประเทศไทย เปนพื้นสีน้ําเงินทั้งหมด
และมีขอบลอมรอบเปนรูปวงรีสีฟา” ดังภาพที่ปรากฏนี้
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ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๘๗ หมูที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอ ๗ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ใหใชชื่อพรรคประกอบกับชื่อทองที่ที่สาขาพรรค
ตั้งอยูเปนชื่อสาขาพรรค เชน พรรคนิติศาสตรไทย สาขา..............................
ขอ ๘ นโยบายของพรรค เปน “อุดมการณ” ที่สมาชิกของพรรคทุกคนมีความเห็นรวมกัน
นโยบายของพรรคเปนไปตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง และไดแนบไว
ทายขอบังคับนี้
นโยบายของพรรคอาจสรุปในสาระสําคัญได ๓ ประการ ดังนี้
(๑) พรรคยึดมั่นในระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
และเคารพประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
(๒) จะดําเนินการปฏิรูปการเมือง โดยมีหลักการและวิธีการตามที่กําหนดไวในนโยบายของ
พรรคที่ไดจดทะเบียนไวตอหนานายทะเบียน
(๓) จะดําเนินการปฏิรูประบบบริหารราชการ โดยมุงขจัดหรือทําใหลดนอยลงซึ่งการทุจริต
คอรัปชันและบิดเบือนการใชอํานาจรัฐเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ ดวยการกําหนดใหการใช
อํานาจของเจาหนาที่ของรัฐตองเปนไปโดยโปรงใส โดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวแนชัดเปน
ตัวบทกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) และมิใหขึ้นอยูกับมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของรัฐมนตรี
ที่ไมมีขอบเขตที่แนชัด
ขอ ๙ เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตรา ๑๑ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคนิติศาสตรไทยจะสนับสนุน ปลูกฝง และใหความรูทางการเมือง
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แกสมาชิก ชมรมอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เพื่อใหยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิรูปการเมือง
และการปฏิ รูประบบบริหารราชการที่จะต องอยูบนพื้นฐานของการมีรัฐธรรมนูญที่ดีและกฎหมาย
(พระราชบัญญัติ) ที่ดี ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย
หมวดที่ ๒
สมาชิกและชมรมอาสาสมัคร
ขอ ๑๐ ฐานประชาชนของพรรคมีอยู ๒ สวน คือ (๑) สมาชิกพรรค และ (๒) ชมรม
อาสาสมัครพรรค
สมาชิก ไดแก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ที่เขาเปนสมาชิกพรรค โดยมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามขอบังคับนี้
ชมรมอาสาสมัครพรรค ไดแก บุคคลที่เห็นดวยกับอุดมการณของพรรคและสนับสนุนพรรค
และไดลงทะเบียนเปนสมาชิกของชมรมอาสาสมัครพรรค
ขอ ๑๑ สมาชิกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่โดยชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมอยูในระหวางเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และ
(๘) ไมมีลักษณะอื่นที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๑๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอ ๑๒ และเปนผูที่ทําประโยชนใหแก
ประเทศชาติหรือเปนผูมีอุปการคุณตอพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารโดยมติเอกฉันทเชิญใหเขาเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์และผูนั้นตอบรับเชิญ
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ใหประกาศรายชื่อของสมาชิกกิตติมศักดิ์ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญของพรรค
ขอ ๑๔ การเขาเปนสมาชิกสามัญ ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค โดยมีสมาชิก
รับรองอยางนอยสองคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานที่รับรองสําเนาถูกตอง
โดยยื่นตอเลขาธิการ ณ สํานักงานใหญ หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และเมื่อ
เลขาธิการหรือประธานสาขาพรรคไดพิจารณาคุณสมบัติ หลักฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการสมัครเขาเปนสมาชิกตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารแลว ใหนําเรื่องเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหแจงใหผูสมัครทราบ และจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก
พรอมทั้งออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
ทะเบียนสมาชิกใหเก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ พรอมที่จะใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือผูซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายตรวจสอบได และใหสาขาพรรคแตละสาขาจัดใหมีทะเบียน
สมาชิกในสาขาของตนดวย
ขอ ๑๕ สมาชิกสามัญตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครและคาบํารุง ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๖ สมาชิกมีสิทธิ
(๑) เสนอแนะนโยบาย และเสนอความคิดเห็นตอพรรค
(๒) เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของพรรค
ตามที่กําหนดในขอบังคับ
(๓) ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค ตลอดจนไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๔) ไดรับคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค
(๕) ขอรับความชวยเหลือจากพรรคเมื่อไดรับความเดือดรอน เนื่องจากเหตุไมเปนธรรม
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรคมีหนาที่
(๑) เคารพและปฏิบัติตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญ มติคณะกรรมการ
บริหาร ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งพรรค แลวแตกรณี
(๒) ปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณ ตามที่กําหนดไวในหมวดที่ ๗

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๓) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของพรรค โดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสู
พรรค และไมทําตนใหเปนที่เสียหายหรือเปนปฏิปกษตอพรรค
(๔) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรนโยบายและอุดมการณพรรค ตลอดจนชวยเหลือใน
กิจกรรมของพรรค
(๕) สนับสนุนผูรับสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
ขอ ๑๘ ตามนัยแหงมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคจะรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบแหงกฎหมาย
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิก และประชาชนทั่วไปในกิจกรรมทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ
(๓) เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพรรคและกิจกรรมทางการเมืองของพรรคใหสมาชิกและประชาชน
ทั่วไปทราบ
(๔) สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกในดานวิชาชีพ
(๕) พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
ขอ ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) พรรคมีมติใหออกตามขอ ๒๐
(๕) พรรคเลิกหรือยุบ
ขอ ๒๐ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกโดยมติของพรรค ตามขอ ๑๙ (๔) ใหเปนไปตาม
มติคณะกรรมการบริหาร แตถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติใหออก
ตองเปนไปตามมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
โดยการลงคะแนนลับ และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมกัน
ในกรณีนี้ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๑
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ขอ ๒๑ ชมรมอาสาสมัครพรรค แยกเปนชมรมอาสาสมัครเยาวชน และชมรมอาสาสมัคร
ทั่วไป
การรับสมัครสมาชิกชมรม การบริหารชมรม และการดําเนินกิจกรรมของชมรม ตลอดจนสิทธิ
และหนาที่ของสมาชิกชมรม ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร
หมวดที่ ๓
องคกรบริหารพรรค
สวนที่ ๑
ที่ประชุมใหญสมาชิก
ขอ ๒๒ การประชุมใหญมีสองประเภท คือ
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองจัดใหมีขึ้น
เปนประจําปละครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเรียกประชุม นอกเหนือจาก
การประชุมใหญตาม (๑) หรือเมื่อกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการบริหาร
เทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการบริหาร โดยผานหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการ
พรรคใหเรียกประชุมใหญเพื่อพิจารณาญัตติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เสนอ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหาร
จะตองเรียกประชุมใหญภายในเวลาไมเกินหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญ
ดังกลาว
คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ขอ ๒๓ การนัดประชุมใหญ หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
จะตองมีหนังสือแจงใหสมาชิกซึ่งเปนผูมีสิทธิเขารวมการประชุมใหญทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน พรอมดวยระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๒๔ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญ ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหาร
(๒) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๓) ประธานสาขาพรรค หรือผูแทนสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
สาขาละไมเกิน ๒ คน
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(๔) ผูแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคยังไมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตาม (๔) ใหผูมีสิทธิ
เขาประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) เปนองคประกอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๕ การประชุมใหญ ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญ
เทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น จึงจะครบองคประชุม
มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับพรรคจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคะแนนเปนเสียงชี้ขาด และในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ
ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเชิญบุคคลอื่นหรือที่ปรึกษาพรรคเขารวมสังเกตการณและแสดง
ความคิดเห็นตาง ๆ ในที่ประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๒๖ ในการประชุมใหญ ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และในกรณีที่ทั้งหัวหนาพรรคและ
รองหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธาน ทั้งนี้ เวนแตจะมีมติของคณะกรรมการบริหารใหเชิญสมาชิก
ที่เขารวมประชุมใหญคนใดคนหนึ่งเปนประธานในการประชุม
ในการประชุมใหญ ใหเลขาธิการพรรคหรือผูที่เลขาธิการพรรคมอบหมายเปนเลขานุการที่ประชุม
ในกรณี ที่ ทั้ ง เลขาธิ ก ารพรรคและผู ที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคมอบหมายไม อ ยู ห รื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหคณะกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการในที่ประชุม
เมื่อพนกําหนดเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมใหญแลวหนึ่งชั่วโมง ถาจํานวนผูมีสิทธิ
เข า ร ว มประชุ ม ยั ง เข า ประชุ ม ไม ค รบองค ป ระชุ ม ตามข อ ๒๕ ให เ ลื่ อ นการประชุ ม ออกไป และ
คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมเร็วกวา
สิบหาวัน นับแตวันนัดประชุมดังกลาว
ในการประชุมใหญที่เลื่อนมานี้ มีผูมีสิทธิเขารวมประชุมเทาใด ก็ใหถือวาครบองคประชุม
และใหพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่กําหนดไวในการประชุมใหญครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๒๗ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ของพรรค ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
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(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิก
พรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
(๔) การอนุมัติงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) การอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยเรื่องพรรคการเมือง กฎหมายอื่น หรือ
นายทะเบียนกําหนด
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับหรือตามที่คณะกรรมการบริหารมีมติกําหนดเปนคราว ๆ ไป
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมเกินกวา ๑๒๑ (หนึ่งรอยยี่สิบเอ็ด) คน และไมนอยกวา
๙ (เกา) คน ประกอบดวย หัวหนาพรรคหนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินหาคน เลขาธิการพรรคหนึง่ คน
รองเลขาธิการพรรคไมเกินหาคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการอื่น
ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ
กรรมการบริหารตองเปนสมาชิกที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และในการเสนอชื่อเพื่อ
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ ใหมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคกําหนด
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โดยเลขาธิการพรรคอาจแตงตั้งใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเปนรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ก็ได
นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในวรรคสาม ใหกรรมการบริหารตําแหนงตาง ๆ มีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินกิจการพรรคตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ ของหมวด ๔
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตเลือกตั้ง
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไมครบจํานวนตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง
แลวตอมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มอยูในตําแหนง
ตามวาระที่เหลือของคณะกรรมการบริหารที่ตนไดรับเลือกตั้งเขาไปเพิ่ม
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ขอ ๓๐ ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการบริหารวางลงและยังมิไดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบดวย กรรมการบริหารเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) กรรมการบริหารวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง และในกรณีคณะกรรมการ
บริหารพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร
ในขณะนั้น รักษาการในตําแหนง หัวหนาพรรคไปพลางกอน
ขอ ๓๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเฉพาะตัว
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนสมาชิกภาพของพรรค
(๔) ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขารวมประชุมใหญ
และออกเสียงลงคะแนน
หากตําแหนง เลขาธิการพรรควางลง ใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนภายใน
เกาสิบวัน และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารจะหมดวาระลงภายในเกาสิบวันดังกลาว ที่ประชุมใหญ
จะเลือกคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในคราวเดียวก็ได
หากตําแหนง รองหัวหนาพรรค หรือรองเลขาธิการพรรค หรือเหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรค
วางลง หัวหนาพรรคอาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งใหรักษาการแทนตําแหนงที่วางลงไปพลาง
กอนได และเมื่อมีการประชุมใหญเมื่อใด ใหมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารในตําแหนงที่วางลงนั้นทันที
ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งแทนอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการ
บริหารที่ตนแทน
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ขอ ๓๓ ใหหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ
เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของคณะกรรมการบริ ห ารเท า ที่ มี อ ยู จ ริ ง
ในขณะนั้นมีหนังสือรองขอใหเรียกประชุม ใหหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในสิบหาวัน นับแตไดรับหนังสือ
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารเทาที่มีอยูจริง
ในขณะนั้น จึงจะครบองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานคณะกรรมการบริหารทําหนาที่ประธาน ถาไมมีรองประธานคณะกรรมการบริหารหรือ
มีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารให ถื อ เสี ย งข า งมาก เว น แต ข อ บั ง คั บ จะกํ า หนดไว เ ป น อย า งอื่ น
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ระเบียบการประชุม
อยางอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๓๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) กําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติการ และรับผิดชอบในการดําเนินกิจการทางการเมือง
ของพรรค เพื่อทําใหนโยบายอันเปนอุดมการณของพรรคที่จดทะเบียนไวตามกฎหมายสัมฤทธิ์ผล
ตามความมุงหมาย
(๒) รับผิดชอบและดําเนินกิจการในการบริหารพรรค ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติ
ที่ประชุมใหญ ตลอดจนจัดและกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมใหญ
(๓) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขา
พรรค พรอมทั้งจัดใหมีการทําบัญชีตามขอบังคับ
(๔) รายงานการดําเนินกิจการของพรรค และรายงานการใชจายเงินของพรรคที่ไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมใหญ
(๕) สรรหาหรื อคั ด เลื อ กสมาชิก เพื่อ ส งเขา สมัค รรั บ เลื อ กตั้ งในนามของพรรคทุ ก ระดั บ
ตลอดจนพิจารณาและกําหนดตัวบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๖) กํากับ ดูแลและใหคําปรึกษาแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกและผูบริหารทองถิ่นของพรรค
(๗) แตงตั้งหรือใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค และกํากับการบริหารงาน
ของสาขาพรรค ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และนโยบายพรรค
(๘) แตงตั้งหรือใหความเห็นชอบในการแตงตั้งที่ปรึกษาอาวุโส ที่ปรึกษาพรรค ตลอดจน
แต ง ตั้ ง หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า คณะกรรมการเฉพาะกิ จ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของพรรค
(๙) ออกระเบียบและคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสํานักงานใหญพรรค ศูนยประสานงานพรรค
และสํานักงานสาขาพรรค ตลอดจนกําหนดขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ
ของพรรคและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่พรรค ทั้งนี้ ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับนี้
(๑๐) พิจารณาและอนุมัติผูเขาสมัครเปนสมาชิกพรรค
สวนที่ ๓
ที่ประชุมพิเศษ
ขอ ๓๖ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเปนประจํา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาล ตลอดจนปรึกษาหารือหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในสภาและในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารของรัฐบาล
ในระหวางสมัยประชุม ใหมีการประชุมกันโดยปกติสัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหหัวหนาพรรค
เปนผูเรียกประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุม ถาทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ใหเลขาธิการพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคที่เลขาธิการพรรคมอบหมายทําหนาที่เปนเลขานุการ
ของที่ประชุม
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การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมอยางอื่น ใหเปนไปตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
ในกรณีที่พรรคมีรัฐมนตรีจากบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ใหรัฐมนตรีดังกลาวเขารวมประชุมตามขอนี้ดวย เวนแตหัวหนาพรรคจะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๓๗ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
มีอํานาจหนาที่พิจารณาการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิก ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ขอบังคับนี้กําหนด
ตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินการในกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูเรียกประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุม และใหนําขอ ๓๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
การบริหารกิจการพรรคและการจัดตั้งสาขา
สวนที่ ๑
คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคและเจาหนาที่พรรค
ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค มีจํานวนไมเกิน ๒๑ คน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค เปนประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคลําดับตน เปนรองประธานคณะกรรมการดําเนินการกิจการพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค เปนเลขานุการคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค
(๔) เหรัญญิกพรรค เปนกรรมการ และ
(๕) กรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารแตงตั้งอีกไมเกินสิบเจ็ดคน เปนกรรมการ
ขอ ๓๙ คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อคณะกรรมการบริหาร
พนจากตําแหนง
ขอ ๔๐ กรรมการดําเนินกิจการพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) พนจากตําแหนง กรรมการบริหาร สําหรับกรรมการที่เปนกรรมการบริหาร
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดเทาที่มีอยู สําหรับกรรมการอื่น
เมื่อตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรควางลง ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการ
แทนโดยมิชักชา
ขอ ๔๑ การประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค ตองมีผูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค ถาประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานแทน ถารองประธานคณะกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการดําเนินกิจการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ใหนําขอบังคับในสวนที่วาดวยการประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๔๒ ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ใหคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของพรรค
(๒) พิจารณาการอนุมัติการเขาเปนสมาชิกสามัญของพรรค ตามขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง
(๓) ประสานงานกับสมาชิก
(๔) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค
(๕) กําหนดแนวทางแผนดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการคัดเลือกบุคคลลงรับสมัคร
เลือกตั้ง
(๖) กําหนดแนวทางและวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของพรรค
(๗) วางระเบียบ วาดวยการบริหารเงินและทรัพยสินของพรรค
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน การใหความดี ความชอบ และการลงโทษ วินัย
ของเจาหนาที่ของพรรคที่ไมใชกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๔๓ (๒)
(๙) อํานวยการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ขอ ๔๓ เจาหนาที่พรรคที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรค ไดแก
(๑) เจาหนาที่ที่เปนกรรมการบริหาร คือ ตําแหนง หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการ
พรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิก และโฆษกพรรค
(๒) เจาหนาที่อื่นที่หัวหนาพรรคกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขึ้นตามความจําเปนและเหมาะสม
โดยการปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค เชน ตําแหนง ผูอํานวยการพรรค ผูชวย
เหรัญญิก รองโฆษก และเลขานุการหัวหนาพรรค เปนตน
ในกรณีที่หัวหนาพรรคกําหนดตําแหนงตาม (๒) ใหหัวหนาพรรครายงานใหคณะกรรมการ
บริหารทราบ
ขอ ๔๔ หัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) หัวหนาพรรค
(๑) เปนผูแทนพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานพรรค
(๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๔) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
(๖) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่อื่นตามขอ ๔๓ (๒)
(๗) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งยกเลิก
คณะทํางานหรือบุคคลเชนวานั้น
(๘) วางระเบียบเพื่อการใหการบริหารงานของพรรคเปนไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามกฎหมายหรือขอบังคับ หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรกําหนด
เพื่อการนี้ หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหผูบริหารคนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคนทําการได
(ข) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
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ขอ ๔๕ เลขาธิการพรรคและรองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เลขาธิการพรรค
(๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในพรรค
(๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๓) จัดการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือการประชุมอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๔) ดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
หัวหนาพรรค
(๕) รับสมัครและพิจารณาหลักฐาน คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
เพื่อสงตอใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและอนุมัติเขาเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๓๕ (๑๐)
(ข) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๖ เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแลทรัพยสิน รายรับ รายจาย ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
(๒) จัดทําบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับรายจาย และงบดุลของพรรค
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่พรรคไดรับมา ใหเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) บริหารและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของหนวยงานทางบัญชี และการเงินของพรรค
(๕) ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๔๗ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ
เกี่ยวกับพรรค กิจกรรมทางสังคมและการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแกสื่อมวลชนและ
สาธารณชน
ขอ ๔๘ ในกรณีที่มีตําแหนง ผูอํานวยการพรรค ใหผูอํานวยการพรรคมีอํานาจหนาที่ควบคุม
ดูแลเจาหนาที่ในสํานักงานใหญใหปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกแกหนวยงานบริหารตาง ๆ ของพรรคในการใชสถานที่ของสํานักงานใหญใหดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ โดยประสานงานกับเลขาธิการพรรค
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ขอ ๔๙ ที่ปรึกษาและเจาหนาที่อื่นที่หัวหนาพรรคแตงตั้ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด หรือตามที่หัวหนาพรรคกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๕๐ ในกรณีที่หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาพรรคที่เปนรองประธาน
คณะกรรมการบริหารรักษาการแทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งหัวหนาพรรคขึ้นใหม
เมื่อหัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ใหผูดํารงตําแหนงบริหารระดับรองที่แตงตั้งโดยหัวหนาพรรค
พนจากตําแหนงดวย แตใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูที่ไดรับแตงตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงแทนจะเขารับ
หนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่อื่นของพรรควางลง หรือมีการระบุตําแหนง ใหมีการดําเนินการและแตงตั้ง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๒
สํานักงานใหญและศูนยประสานงานพรรค
ขอ ๕๑ สํานักงานใหญ เปนหนวยธุรการที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของพรรค
และประสานงานของพรรคในจังหวัดตาง ๆ ภายใตการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรค
และเลขาธิการพรรค
ขอ ๕๒ ในสํานักงานใหญ ใหเลขาธิการพรรคเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหาร
งานประจํา โดยมีรองเลขาธิการพรรคที่เลขาธิการพรรคมอบหมายเปนผูชวย เวนแตในกรณีที่มีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการพรรคตามขอ ๔๓ (๒) ใหผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ โดยจะมีรองผูอํานวยการ
พรรค หรือผูชวยผูอํานวยการพรรคก็ได
ผูอํานวยการพรรคแตงตั้งโดยหัวหนาพรรค โดยปรึกษาหารือกับเลขาธิการพรรค และอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคที่ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
รองผูอํานวยการพรรคหรือผูชวยผูอํานวยการพรรคแตงตั้งโดยหัวหนาพรรค โดยคําแนะนําของ
ผูอํานวยการพรรค และอยูในตําแหนงเทากับวาระของผูอํานวยการพรรค
ขอ ๕๓ การแบงหนวยงาน การกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่อื่นของพรรคตามขอ ๔๓ (๒)
ตลอดจนอํานาจ หนาที่ การบรรจุ แตงตั้ง เงินประจําตําแหนง ผลประโยชนตอบแทนอื่นและอัตราเงินเดือน
ของเจาหนาที่ดังกลาวในสํานักงานใหญ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคกําหนด
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หากมีความจําเปนตองตั้งหนวยงาน เพื่อกระจายอํานาจในการบริหารงานของสํานักงานใหญ
จะจัดใหมีสํานักงานเฉพาะเพื่อการบริหารและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสวนนั้นก็ได
ขอ ๕๔ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของพรรคในจังหวัดหรือภาคตาง ๆ และในจังหวัด
หรือภาคนั้นยังไมพรอมที่จะจัดตั้งเปนสาขาพรรค ใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงานพรรค เพื่อบริหารงาน
ของพรรคในจังหวัดหรือในภาคนั้นไดตามความจําเปนเหมาะสม
โครงสรางการบริหารและเจาหนาที่พรรคของศูนยประสานงานพรรค ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคกําหนด
ขอ ๕๕ ชมรมอาสาสมัครพรรคเปนสวนหนึ่งของพรรค และบทบาทของสมาชิกชมรม
อาสาสมัครพรรคในการชวยเหลืองานประจําของพรรคในสํานักงานใหญ และในสาขาตางจังหวัด
ถือเปนสวนสําคัญของกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การชวยปฏิบัติงานประจําของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร ใหเปนไปตามหลักการและระเบียบ
ที่คณะกรรมการดําเนินกิจการพรรคกําหนด
สวนที่ ๓
สาขาพรรคและการบริหารสาขาพรรค
ขอ ๕๖ ในวาระเริ่มแรก ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคจะจัดใหมีสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนด
ไวในขอ ๙๖ วาดวยบทเฉพาะกาล และในแตละป พรรคจะพยายามจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มขึ้นในแตละภาค
เพื่อใหพรรคมีสาขาครบทุกเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๕๗ ทองที่ใดมีสมาชิกตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป และสมาชิกประสงคจะจัดตั้งเปนสาขาพรรค
ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจงความประสงคที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค
รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ก็ใหแจงใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งดําเนินการ
ตอไป
การจัดตั้งหรือการยกเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
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ขอ ๕๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธานคณะผูเริ่มจัดตั้ง
เรียกประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคเปนครั้งแรก เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคภายในหกสิบวัน นับแต
ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได โดยในการประชุมครั้งแรกนี้ จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
หาสิบคน
เมื่อที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเรียบรอยแลว ใหหัวหนาพรรค
มีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่จัดตั้งสาขา
พรรคเสร็จแลว และเมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรค
การเมืองแลว ใหแจงคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสาขาพรรคทราบ
ขอ ๕๙ องคกรบริหารสาขาพรรค ประกอบดวย ที่ประชุมใหญของสมาชิกในสาขาพรรค
และคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมพิเศษของสาขา ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๖๐ การประชุมใหญสาขาพรรคมีสองประเภท คือ การประชุมใหญสามัญและการประชุม
ใหญวิสามัญ และใหนําขอบังคับในสวนที่วาดวยการประชุมใหญของพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค
เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ตําแหนงละ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอยางนอยสองคน แตไมเกินแปดคน ทั้งนี้ โดยการลงมติเลือกจากที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพนจาก
ตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
การพนจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค ใหนําขอบังคับเกี่ยวกับการพนจากตําแหนงของ
กรรมการบริหารมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ใหเรียก
ประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อเลือกสมาชิกในสาขานั้นแทนตําแหนงที่วางโดยมิชักชา
ขอ ๖๒ ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อปรึกษาหารือกิจการ
ของสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และใหนําขอบังคับ วาดวยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๓ ประธานสาขาพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม
การดําเนินงานของสาขาพรรค ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับและมติของพรรค
และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) บริหารกิจการของสาขาพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค
(๒) ดําเนินการขยายจํานวนสมาชิกพรรคในเขตทองที่ของสาขา
(๓) ใหการศึกษา อบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามแนวอุดมการณและแนวนโยบาย
ของพรรคแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) เผยแพรอุดมการณ นโยบายและกิจกรรมพรรคแกประชาชนทั่วไป
(๕) ชวยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับในเขตทองที่ของ
สาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
(๖) รณรงค ชวยเหลือและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคและประสานงานกับคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งของพรรคที่แตงตั้งตามขอ ๘๐ วรรคสอง
(๗) ดําเนินกิจกรรมรวมกับมวลชนในทองถิ่น และดําเนินโครงการเศรษฐกิจตามทีพ่ รรคแนะนํา
หรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูและรายไดของประชาชนในทองถิ่น
(๘) จัดทําแผนงานบริหาร แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนในเขตทองที่ของสาขาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อความเห็นชอบ
(๙) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๑๐) รั บ สมั ค รและพิ จ ารณาหลั ก ฐาน คุ ณ สมบั ติ ผู ส มั ค รเข า เป น สมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง ให
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและอนุมัติเขาเปนสมาชิกพรรค ตามขอ ๓๕ (๑๐)
ขอ ๖๔ ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นวา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ผูใดมีพฤติการณไมเหมาะสม
ที่จะดํารงตําแหนงตอไป ใหเลขาธิการพรรคเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริหารมีมติใหบุคคลดังกลาว
ออกจากตําแหนงได
ขอ ๖๕ สํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานธุรการที่รับผิดชอบการบริหารกิจการทั่วไปของพรรค
ในเขตทองที่ของสาขาพรรค ภายใตการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการสาขาพรรค โดยมีเลขานุการพรรค
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานประจํา
ในการดําเนินงานของสํานักงานสาขาพรรค ใหประสานงานกับสํานักงานใหญของพรรค
และสํานักงานสาขาพรรคสาขาอื่น ๆ
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การจัดหนวยงานและการกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ในสํานักงานของสาขาพรรค ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการบริหาร
หมวดที่ ๕
การบริหารการเงิน ทรัพยสินและการจัดทําบัญชี
ขอ ๖๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายไดหรือรายรับ ซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินสนับสนุน โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เงินบริจาค เงินจากการจัดกิจกรรมของพรรคหรือสาขาพรรคและเงินไดอื่น
(๒) งบประมาณคาใชจายหรือรายจาย ซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง
เงินเดือน เงินคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ งานจร และอื่น ๆ
ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๖๗ บัญชีของพรรคและสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๘ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น
และปดบัญชีครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทนิ
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยประกอบดวย งบดุลและบัญชีรายไดและคาใชจาย
ซึ่งรวมถึง งบการเงินของทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สินและทุนของพรรคและงบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
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ขอ ๖๙ ประธานสาขาพรรคตองจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค และรับรองความถูกตอง
ตลอดจนตองจัดสงบัญชีของสาขาพรรค ใหสํานักงานใหญพรรคทันทีที่ที่ประชุมสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
และตองไมชากวาสามสิบวัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทินในปนั้น ๆ
ขอ ๗๐ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอใหที่ประชุม
ใหญอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาและปดประกาศไว ณ ที่ตั้ง
สํานักงานใหญพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติพรอมทั้งสงสําเนาบัญชี ตามขอ ๖๗
ขอ ๗๑ เมื่อพรรคไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ตองใชจายเงิน
สนับสนุนนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย และตองจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนในรอบ
ปปฏิทินใหถูกตองตามความจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
ขอ ๗๒ เมื่อมีการบริจาคแกพรรค ใหพรรคออกหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาค และ
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาค และจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาค
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๗๓ หามมิใหพรรครับการบริจาคโดยไมเปดเผย หรือเปนการบริจาคที่ตองหามตามกฎหมาย
ขอ ๗๔ หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการตามที่
กฎหมายกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย และในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติทองที่น้ัน หรือคาของสิทธินั้นกอนแลว
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
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ขอ ๗๕ หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการบริหารสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับ
การบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับการบริจาคตามขอ ๗๔ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๖ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีเงินฝาก และจํานวนเงินฝากในธนาคารพาณิชยใหนายทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่เปดบัญชี
ขอ ๗๗ ใหหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคมอบหมาย ลงลายมือชื่อ
รวมกับเลขาธิการพรรค หรือรองเลขาธิการพรรคที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย หรือเหรัญญิกพรรค
คนหนึ่งคนใดรวมเปนสองคน เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวมในเช็คสั่งจายในนามของพรรคตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๗๘ การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้
มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่ประธาน
สาขาพรรคมอบหมายรวมกับเหรัญญิกสาขาพรรครวมเปนสองคน เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวม
ในเช็คสั่งจายเงินในนามของสาขาพรรค
ขอ ๗๙ การบริหารการเงินและทรัพยสิน ระบบการเงิน และการรับการจายเงินของพรรค
หรือสาขาพรรค นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการเงินและ
การบริหารทรัพยสินที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวดที่ ๖
การคัดเลือกผูส มัครรับเลือกตั้งและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สวนที่ ๑
การคัดเลือกผูส มัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๐ การคัดเลือกบุคคลที่พรรคจะสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ เปนอํานาจของ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งตามจํานวน
ที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง
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(๑) เสนอชื่อบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๒) วางแผนและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใตการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๘๑ คณะกรรมการบริหารเปนผูชี้ขาดวา จะคัดเลือกผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
และในการนี้ คณะกรรรมการบริหารอาจคัดเลือกบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
เสนอขึ้นมาก็ได
สวนที่ ๒
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๒ ในการคัดเลือกบุคคลใหเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายรัฐสภา
ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ
การลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหใชวิธีลงคะแนนลับ และในกรณี
ที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหหัวหนาพรรคเปนผูชี้ขาด
หมวดที่ ๗
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๘๓ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในนโยบายของพรรคที่ไดจัดระเบียบไว
(๓) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและชื่อเสียงของพรรค
เปนสําคัญ
(๔) ปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติคณะกรรมการบริหาร คําสั่งของผูบริหารพรรคที่สั่งการ
ภายในขอบเขต อํานาจหนาที่ที่มีอยู

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง
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(๕) ไมใชความเปนสมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตน หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
(๖) ประพฤติตั วและดํารงชีพ ดวยความมีคุณธรรม ตลอดจนวางตนใหเ ปนที่ศ รัท ธาของ
ประชาชน และแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย
(๗) เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการประชุม
(๘) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารที่ชอบดวยขอบังคับ
พรรค
(๙) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรคและกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๑๐) ไมกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือเปนเยี่ยงอยางที่ไมดี
และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๑๑) รับผิดชอบตอหนาที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๒) การเสนอญัตติ กระทูถาม รางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาตองกระทําดวย
ความสุภาพ ตรงตามขอเท็จจริง อยูในประเด็น และไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิใน
การโจมตีบุคคล ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๑๓) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสี และใสรายปายสีบุคคลอื่นในที่ประชุม
(๑๔) แจงความจริงและรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงไวในการสมัครเขาเปนสมาชิก
ขอ ๘๔ การเสนอรางกฎหมายตอสภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
เสนอรางกฎหมายใหคณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
สวนการตั้งกระทูถามและการเสนอญัตติ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกระทําได
ตามที่เห็นสมควร แตตองไมขัดตอนโยบายหรือสถานภาพของพรรค
ขอ ๘๕ การกลาวหาวาสมาชิกคนใดกระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการผิดวินัยหรือ
ละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจกระทําไดโดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิก
ไมนอยกวาสิบหาคนทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อยื่นตอหัวหนาพรรค
เมื่อมีการกลาวหาดังกลาว ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการ
สอบสวน โดยมีจํานวนกรรมการไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน โดยตองประกอบดวย กรรมการ
บริหารอยางนอยหนึ่งคน แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
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ใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวน รวบรวมขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหา
และทํารายงาน พรอมทั้งเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
หลักเกณฑและวิธีการในการสอบขอเท็จจริง และการพิจารณาขอกลาวหา ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยจะตองมีแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาทราบและใหสมาชิก
ดังกลาวมีสิทธิชี้แจงเพื่อแกขอกลาวหา
ขอ ๘๖ ภายใตขอบังคับขอ ๘๗ คณะกรรมการบริหารเปนผูวินิจฉัยการกระทําหรือการละเวน
การกระทําของสมาชิกวาเปนการผิดวินัยหรือละเมิดตอจรรยาบรรณหรือไม และจะลงโทษสถานใด
สมาชิกผูที่ทําผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณ ตองไดรับโทษตามความรายแรงของการกระทํา
ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่จะพึงมีในฐานะสมาชิกตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากความเปนสมาชิก
ขอ ๘๗ ในกรณีที่สมาชิกผูถูกกลาวหาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมการบริหาร
เห็นวา ผลของการผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณอาจมีผลใหสมาชิกตองพนจากความเปนสมาชิก
ใหคณะกรรมการบริหารสงเรื่องไปยังที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคเปนผูพิจารณาและวินิจฉัย และมติของที่ประชุมรวมที่จะมีผลใหสมาชิกผูถูกกลาวหาพนจาก
ความเปนสมาชิก จะตองเปนการลงคะแนนลับและไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดตามกฎหมาย
หมวดที่ ๘
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับ
ขอ ๘๘ โดยหลักการ นโยบายของพรรคเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการแกไขปญหาการทุจริต
คอรัปชัน เปนเจตนารมณของบุคคลที่เขามาเปนสมาชิกของพรรคทุกคนที่มุงมั่นจะดําเนินการใหสําเร็จ
อยางไรก็ตาม เพื่อเปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคไดตามสมควร ในกรณีที่
สมาชิ ก เกื อ บทั้ ง หมดเห็ น ควรให มี ก ารแก ไ ขนโยบาย จึ ง กํ า หนดให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายได
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
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(๑) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค หรือขอเปลี่ยนแปลงขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย จะตองมาจากมติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่เปนเอกฉันท หรือมาจากสมาชิก
ผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญไมนอยกวาสี่ในหาของผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น
(๒) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ตองเสนอตอผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา
หกสิบวัน
(๓) การเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ตองไดรับความเห็นชอบโดยที่ประชุมใหญดวยมติเห็นชอบ
ไมนอยกวาเกาในสิบของสมาชิกผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญที่มาประชุม
ขอ ๘๙ สําหรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับในประการอื่น ซึ่งมิใชการเปลี่ยนแปลงตามขอ ๘๘
ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงขอบังคับจะเสนอโดยคณะกรรมการบริหารโดยเสียงขางมาก หรือเสนอ
โดยสมาชิกผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญเทาที่มีอยูจริง
ในขณะนั้น
(๒) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ตองเสนอตอผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวัน
(๓) การเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ตองไดรับความเห็นชอบโดยที่ประชุมใหญดวยมติเห็นชอบ
ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกของผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญที่มาประชุม
ในกรณีที่มีสมาชิกที่เขารวมประชุมตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป หรือหนึ่งในหาของสมาชิกที่เขารวมประชุม
แลวแตจํานวนใดที่นอยกวาเห็นวา ญัตติขอเปลี่ยนแปลงขอบังคับใดเปนการเปลี่ยนแปลงตามขอ ๘๘
ใหถือวาญัตติที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ตองดําเนินการตามขอ ๘๘
ขอ ๙๐ ใหหัวหนาพรรคแจงการเปลี่ยนแปลงตามมติของที่ประชุมตามหมวดนี้ ตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
หมวดที่ ๙
การเลิกและการยุบพรรค
ขอ ๙๑ พรรคเลิกหรือยุบตามเหตุที่กฎหมายบัญญัติ คือ
(๑) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๒) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรค
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(๓) การยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองตามขอ ๙๒
กรณีการเลิกหรือยุบสาขาพรรค
(๑) มีมติจากคณะกรรมการบริหารพรรควาใหเลิกหรือยุบสาขาพรรค
(๒) มีมติจากคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควาใหเลิกหรือยุบสาขาพรรค
(๓) มติตามขอ ๙๑ วรรค ๒ (๑) และ (๒) ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๙๒ การรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหมหรือเพื่อรวมเปน
พรรคการเมืองอื่น ที่ประชุมใหญจะใหความเห็นชอบใหพรรคไปรวมพรรคอื่นไดตามหลักเกณฑและ
วิธีที่กําหนดไวในขอ ๘๘ วรรคสอง
หมวดสุดทาย
การตีความและบทเฉพาะกาล
ขอ ๙๓ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามขอบังคับพรรคนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
ตีความและใหถือปฏิบตั ิตามนั้น
ขอ ๙๔ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค หรือกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน เห็นวามติ ระเบียบ หรือขอบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาวมีสิทธิรองขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา มติ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวขัดตอสถานภาพและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปนอันยกเลิก
ขอ ๙๕ ในระหวางที่คณะกรรมการบริหารยังมิไดออกระเบียบเพื่อ กําหนดกิจการตาง ๆ
ตามที่ขอบังคับนี้กําหนดไว ใหกิจการนั้นเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร และในกรณีที่ยังไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหอํานาจหนาที่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายในเกาสิบวัน
นับแตนายทะเบียนตอบรับการจดแจงการจัดตั้งพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ในระยะเริ่มแรกกอนที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม ตามขอ ๙๗ ใหคณะกรรมการ
บริหารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นชอบในการจัดตั้งพรรค ทําหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนิน
กิจการพรรค รวมทั้งมีอํานาจอนุมัติการเขาเปนสมาชิกสามัญของพรรคตามขอ ๑๔ วรรคหนึ่งไปพลางกอน
และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานทําการแทนไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙๖ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคจะดําเนินการดังตอไปนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
(๑) มีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป โดยอยางนอยตองประกอบดวย สมาชิกซึ่งมีอยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๒) มีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๙๗ ภายในเวลาหนึ่งเดือน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
แตอยางชาตองไมเกินสามเดือน ใหคณะกรรมการบริหารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นชอบใน
การจัดตั้งพรรค เรียกประชุมใหญครั้งแรก โดยใหเปนการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม พรอมทั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ของพรรคตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคนิติศาสตรไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคนิติศาสตรไทย จํานวน ๑๔ คน คือ
๑. นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
๒. นายชาติชาย รุงเรือง
๓. นายลือชา นาคบรรณ
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสมนึก ภคธร
รองหัวหนาพรรค
๕. นายนิธิศ ชาญแพทย
รองหัวหนาพรรค
๖. นายจรัส อินทรคง
รองหัวหนาพรรค
๗. นางสาวกฤษนา ซอหะซัน
เลขาธิการพรรค
๘. นายพงษศิริ อังเจริญกุล
รองเลขาธิการพรรค
๙. นายชินกร วิชัยสิทธิ์ภูติ
โฆษกพรรค

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ง
๑๐. นางสาวเรณู ชอบดี
๑๑. นายณัฐพล ดินสุวรรณกุล
๑๒. นายสุขสันต ตองโพนทอง
๑๓. นายปริวัฒน นามมิสา
๑๔. นายสุคล ศรีนวล
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙
เหรัญญิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

