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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักเมืองไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรครักเมืองไทย
ตามมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครักเมืองไทย ดังนี้
นโยบายพรรครักเมืองไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
“พรรครักเมืองไทย” จะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรคที่อยูภายใตกฎหมายของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะยึดผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการศึกษา
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๘. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
๙. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๐. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๑๑. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๑๒. นโยบายดานการตางประเทศ
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๑๓. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๔. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการโทรคมนาคม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ป ญ หาการเมื อ งที่ ยั ง ไม เ ป น ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ นั บ ว า เป น อุ ป สรรคอย า งยิ่ ง
ตอการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรครักเมืองไทย จึงเนนการแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่มตน
ขจัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ
โดยจะเนนความสําคัญในการบริหารตามหลักของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมือง โดยการเมือง
เปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีอํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการเปนของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก คนทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภ ายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจัก รไทยและปลูก จิ ต สํ านึ ก ส ง เสริ ม ใหค นไทยมี ค วามรั ก ชาติบ า นเมือ งและจิ ต สํ า นึ ก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สงเสริม สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลังที่ยังไมเปน
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ข า ราชการประจํ า มี ส ว นร ว มทางการเมื อ งอย า งเป ด เผย
เพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองในชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางมีระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายอํานาจความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรู ความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบงานราชการ และรวมทั้งการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
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(๙) ปกปอง คุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงษ ทุกพระองค
เหนือสิ่งอื่นใด
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพความเปนจริ ง
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด
ระมัดระวัง และรอบคอบที่สุดเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดของชาติ
(๔) ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรใหมีที่ทํากินเปนของตัวเอง และกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจโดยใชหลักการแขงขันเสรี และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด
อัตราสวนถือหุนในรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจหลัก
และอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด ในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญและสนับสนุนการเพิ่มงานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพือ่ ใหสอดคลอง
ตอการพัฒนาประเทศ
(๙) แกไขปญหาการเงิน การคลัง และการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ หลีกเลีย่ ง
การผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐานเงินตราของประเทศ
โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันไมใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายแผนดินอยางเหมาะสม ดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
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(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจภายใตความเปนอิสระ
และพึ่งตนเอง โดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุด
(๑๒) สนับสนุนใหตั้งองคกรแหงชาติ เพื่อประสานงาน ชวยเหลือ สนับสนุนและใหความคุม ครอง
ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๑๓) พัฒ นาการวางผั งเมือ งของทุ กจั งหวั ดใหเ ปน ระเบีย บและไดม าตรฐานตามหลั กการ
จัดผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบ
และกอสรางรวมทั้งวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบ
ของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกันและแกไขปญหาเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับตั้งแตระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปนขั้นตอนในการประกันสังคมแบบสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติและชุมชนทองถิ่น
(๕) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา และสามารถประกอบศาสนาพิธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) จะนํานโยบายการบริหารและสงเสริมใหศาสนาทุกศาสนาดําเนินการใหถูกตองตามหลัก
ศาสนาอยางแทจริง เพื่อใหศาสนาเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
(๗) กําหนดมาตรการและวิธีการปลูกฝงชาตินิยมใหแกเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลา
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุม สาขาอาชีพอื่ น
ทุกรูปแบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพ มีบทบาท หนาที่ที่เขมแข็งขึ้นทั้งทางดานการผลิตและการจัดจําหนาย
ตลอดจนการบริหารองคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
(๒) ประกั น การผลิ ต และราคาผลผลิ ต ของสหกรณ อ ย า งเป น ระบบและเป น ธรรม
เพื่อแกปญหาการผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สงเสริมการคนควาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และแบบปลอดสารพิษ
ใหสอดคลองกับการศึกษา คนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําสะอาด
ปราศจากสารพิษ เนื่องจากมลภาวะและพาหนะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผลการตลาดและพยุง
ราคาผลผลิตทางดานการเกษตรภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
และอนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและสาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุนการประมง รวมทั้งการประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริม อนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
(๑๒) หามาตรการพักชําระหนี้และปลดหนี้เกษตรกรอยางเปนระบบและรูปธรรม
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๕. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาคนควาหาความรู
ตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มี
ฐานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตอ งมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในยุคปจจุบันและอนาคต
(๕) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทุกระดับไดมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและทัศนคติของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมีมาตรการอยาง
เฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลน โดยมุงเนนเพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผทู ี่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชามากขึ้น
โดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแก ครู อาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห าร และการดํ า เนิ น การทั้ ง ปวงของสถาบั น การศึ ก ษา
ใหเจริญกาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) ดํ า เนิ น การหามาตรการพั ก ชํ า ระหนี้ สิ น ครู อาจารย และปลดหนี้ ค รู อาจารย
ทั่วประเทศอยางเปนรูปแบบ โดยเนนครู อาจารยที่มีคุณภาพเปนหลัก เพื่อใหการศึกษาของชาติดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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(๑๑) สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิง
ที่ ใ ช ใ นสถาบั น การศึ ก ษาในต า งประเทศเพื่ อ ให นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได ศึ ก ษาหาความรู
ไดกวางขวางยิ่งขึ้น
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและ
คุมคาที่สุด
(๒) ให ก ารศึ ก ษาและเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของระบบนิ เ วศน
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกไขปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมและอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวเปนรูปธรรม
(๕) พัฒ นาการใช พ ลั ง งานจากธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรของชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ และใหเก็บ
พลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๗. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากยิ่งขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมดูและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํา
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรในระบบประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน เจ็บปวย
ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
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(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดตั้งหางานโดยรัฐบาล
และการจัดทําทะเบียนผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานตางประเทศ การให
สวัสดิการแรงงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติ สําหรับผูที่ใชแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนการประกันสุขภาพแหงชาติทั้งผูใชแรงงาน
ครอบครัว ผูวาจางรวมจนกระทั่งผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๘. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุง แกไขกฎหมาย เพื่ อ สงเสริม ใหหญิ งและชายมีสิทธิ เทา เทีย มกันและขจั ด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนสิทธิของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ให ก ารคุ ม ครองการใช แ รงงานเด็ ก อย า งเข ม งวด โดยการใช แ รงงานจะต อ งได รั บ
การยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษบิด า มารดา หรือ ผูปกครองที่ทํ า ทารุณกรรมและไม เ อาใจใส
ในการดูแลบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุนบิดา มารดาหรือผูปกครองในการชวยเหลือในดานการเงินในกรณี
ที่ภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะในกรณีที่บิดา มารดาหรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
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เกณฑมาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียน โดยไมตองเสียคาใชจาย แตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดา มารดาทอดทิ้ง ใหมี
โอกาสอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนั บ สนุ น ให มี อ งค ก รของรั ฐ เพื่ อ ที่ จ ะดู แ ลให ค วามอนุ เ คราะห แ ก ผู ด อ ยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
(๙) จัดระเบียบเรื่องความเปนอยูของนักโทษใหดีขึ้น และสงเสริมใหนักโทษไดมีความรู
ในสาขาอาชีพมีงานบางอยางที่สามารถทําไดในระหวางจองจํา
๙. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัย ตําบล และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง
(๔) ปรั บ โครงการให บ ริ ก ารต า ง ๆ ของสาธารณสุ ข ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เช น
การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูนยจังหวัด
เปนตน
(๕) การควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ ใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยผานระบบการประกันสุขภาพ ภายใตการควบคุมของรัฐบาล
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๐. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลา ใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
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(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
(๕) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียงเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวมลงทุน
กับตางประเทศ
(๖) สนับ สนุน ให ส ถาบัน การศึกษาตา ง ๆ ตลอดจนอาจารยแ ละนั กศึก ษาไดมี สวนรว ม
ในการศึกษา คนควา พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต
อุสาหกรรมของประเทศ
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวดเพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุนและคุมครองอยางเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานใหมีสวนรวมในการเปนเจาของ โดยเปน
ผูถือหุนกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
๑๑. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึก และครอบครัวทหารใหดีขึ้น
เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) จัดตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษเพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทํา
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจากตางประเทศ
(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
(๑๐) สรางมาตรฐานของขาราชการทหาร ตํารวจ บนพื้นฐานของความรูและความสามารถ
โดยพิจารณาจากฐานการศึกษา ผลงาน ประสบการณ และการทดสอบ เปนตน โดยยึดหลักของ
ความยุติธรรมในการเลื่อนขั้นยศ
(๑๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๑๒. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางเปนอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้นอยางสมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนการสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนองคกรของ
ประเทศที่จะตองขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในประเทศทั้งปวงของชาติ
(๗) เนนเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแล ชวยเหลือ คุมครองและ
บริการคนไทยที่ไปอาศัยหรือดําเนินธุรกิจอยูในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแล ชวยเหลือ คุมครองและบริการคนไทย
ที่อาศัยหรือดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทย หรือ
สถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหารผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๑๑) สนั บ สนุ น ให มี ก ารตั้ ง องค ก รระหว า งประเทศเพื่ อ ประสานกั บ ตํ า รวจสากลในกรณี
ผูกอ การร ายขา มชาติ และการติดตามจับกุม ผูตอ งหาที่หลบหนีเ ขา มาแฝงตัวภายในประเทศ หรื อ
การหลบหนีออกนอกประเทศ
๑๓. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนใหอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
เพื่อประโยชนเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหารคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการสงออก
(๒) สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บ นานาประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของชาติ การใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวนํามาประยุกตใช
ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนับสนุนใหหนวยงานของเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคนโดยคนไทย
มาประยุกต เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
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๑๔. นโยบายการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหาร และตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขาและจําหนายประเภทยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีสืบทราบไดวา มีสวนพัวพัน
กับการผลิต การจําหนายและการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรกรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหนะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจเปนพาหนะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรคระบาด
รายแรงตาง ๆ เขามาในประเทศ
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชนหรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรือองคการตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและประกอบ
ภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะ
การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนตทางบก
และทางอากาศ
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(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการและการคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบจราจรทุกจังหวัด รวมถึงระบบการสงมวลชนทุกรูปแบบใหเปนระเบียบและ
เปนรูปธรรมเพื่อลดมลภาวะการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกํ า ลั ง กายและเล น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาหมูบานมีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไวใน
กฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใหมีขวัญ กําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรครักเมืองไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
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ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรครักเมืองไทย” เขียนชื่อยอภาษาไทยวา
“รมท” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “RAKMUANGTHAI PARTY” เขียนชื่อยอภาษาอังกฤษวา “RMTP”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรครักเมืองไทยมีลักษณะดังภาพ ดังตอไปนี้

คําอธิบายและความหมาย
ธงชาติ หมายถึง สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่คนไทยทุกคนตองรักษา
และเทิดทูนเพื่อใหประเทศชาติมั่นคง สามัคคีเปนปกแผนเดียวกัน
แผนที่ประเทศไทย หมายถึง ความเปนเอกราชของชาติไทย
สีเหลืองวงกลม หมายถึง หลักคุณธรรมของศาสนาเพื่อเปนเกราะคุมครองปองกันคนไทยทัง้ ชาติ
ไมใหเกิดอันตรายทั้งปวง
ขอ ๕ สํานักงานของพรรคตั้งอยูที่บานเลขที่ ๑๑๑/๑๗๓ หมูที่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
การโยกยายที่ตั้งสํานักงานของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีมติ
เห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ขอ ๖ สาขาพรรครั ก เมื อ งไทยได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กว า “พรรค
รักเมืองไทย” สาขาจังหวัด......................เขตเลือกตั้งที่...................โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
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ขอ ๗ พรรครักเมืองไทยจะมุงเนนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและตางประเทศ
ทั่วโลก โดยไมเลือกการปกครองของสังคมที่แตกตางกัน เพื่อประสานและแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคงและวัฒนธรรมทางสังคม โดยเนนผลประโยชนของชาติโดยรวมเปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ ระบบความคิดที่พรรคควรตองยึดมั่น ยืนหยัด และศรัทธา
ตลอดไป คือ
(๑) การเมืองการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๒) การอยูรวมกันแบบแบงปนความสุขซึ่งกันและกันตามอัตภาพ โดยไมมีการแบงชั้น
วรรณะ
(๓) สง เสริม ให ประชาชนมี ค วามรู ความสามารถ มี ค วามเป นอยู ที่ ดี มี ค วามมั่น คงใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคม และสงเสริมใหมีมาตรฐานของระบบการทํางานของเอกชนและในหนวยของรัฐ
ทุกหนวยงาน
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรครักเมืองไทยมี ๒ ประเภท
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
หรือผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับ
การเชิญเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญจะตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๗) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกของพรรครักเมืองไทย ใหผูสมัครยื่นตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิการพรรคหรือตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงมีสิทธิไดรับบัตรสมาชิกพรรค
ไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคา นใหยื่นตอ เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแต กรณี และใหส งวน
คําคัดคานนั้นไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การอออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ
บริหารพรรค เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงลงคะแนนโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ ลาออกจากสมาชิกภาพของพรรครักเมืองไทยใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรค
ลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิกสามัญ ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญพรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรค
ลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกภาพ
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสทิ ธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
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(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใน
การเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาในแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเหลานี้ ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมจะเสียสละและพากเพียรในการทํางาน เพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอยาง
ถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรค
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวม
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง
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(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือรับฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรครักเมืองไทยใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงไดกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค ไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและตองไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอ ใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบ
ทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยความเสียสละ และให
ความรู ความเขาใจของพรรคกับผูอื่น
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(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
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ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบตามจํานวนที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) หัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการพรรควางลงสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกเพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงินเพื่ อเปน คาใช จา ยเกี่ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวมพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูรับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู รั บ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดในแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการพรรคตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรคและกรรมการประสานงานและอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แต ง ตั้ ง และถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือ ตําแหนงอื่ น
ตามเห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ ในกรณีนี้ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรค โดยไดความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค หรือ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญของพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามเลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ให พ รรคมี ที่ ป รึ ก ษาคณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย ประธานที่ ป รึ ก ษาพรรคหนึ่ ง คน
โดยหัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อ
คณะที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหกรรมการที่ปรึกษาพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรคเพื่อทําหนาที่ประธานสมาพันธพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ ปรึ ก ษาหั วหน า พรรคเพื่ อ ทํ า หน าที่ ใ ห คํา ปรึ ก ษาแก หั วหน า พรรคในกรณี
ที่หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค
ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญ หรือวิสามัญใหญ
ของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๓ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ตามที่คณะกรรมการพรรคจะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาตาง ๆ และผูมี
อุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและให
บรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ ป รึ ก ษาพรรคจะจั ด ให มี ก ารประชุ ม หารื อ ภายในพรรคย อ มกระทํ า ได ภ ายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
มีจํานวนไมเกินเกาสิบคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการ
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่นๆ
ทั้ ง นี้ หั ว หน า พรรคอาจเปลี่ ย นแปลงตั ว บุ ค คลและตํ า แหน ง ได ต ามความเหมาะสม
แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับ ดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดานการคลัง
และทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ให มี ค ณะกรรมาธิ ก ารฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค ในด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมาธิ ก ารแต ล ะฝ า ยอาจแยกย อ ยออกเป น ฝ า ยต า ง ๆ ตามความเหมาะสมให ส อดคล อ งกั บ
โครงสรางของรัฐและระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
ไมเกินสามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีก
ตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษา พิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษาและขอพิจารณา
นั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภาและรัฐบาลตามโอกาส
และความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค
ผูใดนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ญั ต ติ กระทู ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษา ติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํ า นั ก งานใหญ พ รรคเป น ศู น ย ก ลางในการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ ของพรรค อยู ใ น
การกํากับ ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญของพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) การจัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในการจัดกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญ
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมและผลการประชุมสภา รัฐสภา
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกภาพ
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดทําการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรี ย มข อ มู ล อภิ ป รายให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกภาพ
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลของหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดหาหองสมุดการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค ประชาชนทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได
ตามความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติตาง ๆ ของพรรค ในทองถิ่น
พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรายจายเงินของพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรค และใหความรูทางการเมืองแก
ประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินการกิจกรรมของพรรค
(๓) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(ค) บริการใหจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
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หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมาย
ไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป
พิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค ซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตั ด สิ น ของคณะกรรมการอํ า นวยการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลสมั ค ร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๕๐ สําหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น
เปนผูพิจารณา แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอน
การเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐ
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติหรือการเสนอกระทู เรื่องใด ๆ ที่ไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว คณะกรรมการบริหารพรรค
อาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฏรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัด
หรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ ง ใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานตามทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาว
ตองมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตอ งมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้น
เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบปบริบูรณ ในสาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว มีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖๐ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตามขอ ๕๙
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การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการ
สาขาพรรค ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๙ (๗)
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) การเผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางการแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุเรงดวนอยางใด
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุ มภายในสี่ สิบวัน นั บแตวั นที่ได รับหนังสือ ใหเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมใหญ แตสําหรับการประชุมใหญ
วิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของ
ผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
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(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดื อ นต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จําเปนหรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อลงมติอยางชัดจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน
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และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ การประชุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีส มาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและ
มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนา ที่เปนประธานที่ประชุม แทน และใหเ ลขาธิการพรรคทําหน าที่เป นเลขานุการในที่ ประชุ ม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุม และมติที่ประชุมใหถือเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ป ล ะครั้ ง ส ว นการประชุ ม วิ ส ามั ญ อาจจะมี ไ ด เ มื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคเรี ย กประชุ ม หรื อ เมื่ อ
กรรมการสาขาพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท า ที่ มี อ ยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุใหชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มี ผูเ ขา ชื่อ ร อ งขอให เรี ย กประชุม วิส ามั ญ ตามวรรคแรก ใหค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ สาขาพรรคจะต อ งมี ส มาชิ ก ตามข อ ๘๖ มาประชุ ม
ไมนอยกวายี่สิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจกรรมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
ขอ ๙๐ คํ า บอกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ให
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาค โดยไมขัดกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ขอ ๙๕ หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิ กพรรคซึ่งไดรั บ
การบริจาคตองนําสงบัญชีและรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับ
บริจาค
บรรดาเงิ น ที่ พ รรคได รั บ บริ จ าคมา ให หั ว หน า พรรคและเหรั ญ ญิ ก พรรคนํ า ไปฝากไว กั บ
ธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุนบัญชี พรอมทั้งนําสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๖ รายจายปกติของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับและไดจาก
การสนับสนุนโดยรัฐตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจาย
เพื่อการบริหารพรรค และสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยรอบปปฏิทิน โดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง แลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายใน
เดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิกและการยกยองสมาชิก
ขอ ๑๐๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
และในกรณีที่สมาชิกทําประโยชนหรือคุณงามความดีใหกับพรรค ทางพรรคจะมีการแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหแกสมาชิกใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีขอมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๔ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๓
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค และแนวนโยบายพรรค
จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๖ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ พรรคและนโยบายของพรรค และนโยบายพรรค
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๑๐๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ พรรครักเมืองไทยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๙ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๐ ในกรณี ที่ พ รรครั ก เมื อ งไทยต อ งยุ บ เลิ ก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคตกเป น ของ
สภากาชาดไทยหรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักเมืองไทย
คณะกรรมการบริหารพรรครักเมืองไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายสันชัย แกวเกษ
หัวหนาพรรค
๒. นายสุริยา ประดับชาติ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายโยธิน วรารัศมี
รองหัวหนาพรรค
๔. นายวัฒนา สายแสน
เลขาธิการพรรค
๕. นายสําอางค ศิริมานนท
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายคงเดช ภูผิวผา
เหรัญญิกพรรค
๗. นายสุทัศน ทัศนิยม
โฆษกพรรค
๘. นายบรรเทิง รัตนวงษา
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายนฤพนธ สินสา
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

