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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลเมืองไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลเมืองไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคพลเมืองไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลเมืองไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘
พรรคพลเมืองไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุขของชาติ โดยพรรคจะยึดผลประโยชนของชาติและประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ
โดยแยกประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๑. นโยบายในดานการเมืองและการปกครอง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศจําตองพัฒนาไปตามระบบสากล เพื่อใหได
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข มีความสมบูรณและเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น โดยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยแยกอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
ออกจากกัน เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยสมบูรณ มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
โดยใหมีการตรวจสอบและสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ โดยตัดระบบอุปถัมภออกจาก
ระบบการเมืองไทย การตั้งองคกรอิสระแยกออกจากรัฐโดยเด็ดขาด ไมอยูในการควบคุมจากภาครัฐ
เพื่อแกไขความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับรัฐ ทางพรรคสงเสริมใหประชาชน
มีเสรีภาพในการชุมนุมกันโดยสงบ สวนในดานบทบาทของประชาชนทางพรรคเนนการกระจายอํานาจ
ใหสวนทองถิ่นปกครองตนเอง สงเสริมใหขาราชการเปนกลางทางการเมือง พรรคดําเนินการทางการเมือง
โดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข กําหนดให
ผูบริหารองคการสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งตามความพรอมของแตละพื้นที่ กระจายอํานาจการคลัง
ออกมาจากสวนทองถิ่น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น โดยเนน
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มาตรฐานของระบบราชการ รวมถึงการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงของขาราชการใหเกิดความยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและมีการสงเสริมในการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ ในการปกครองควรจะตองปฏิรูปการปกครองโดยนําจริยธรรมและเมตตาธรรม
เขามาปลูกฝง และละทิ้งพฤติกรรมการทํางานแบบเดิม โดยการทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนนการปรองดองแหงชาติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยการนอมนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนประเด็นนําเพื่อจะใหประชาชนจะไดบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ และการเปลีย่ นแปลง
ของทุนนิยมเศรษฐกิจโลก เปนการพัฒนาที่จะนําประชาชนและสังคมไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยนํา
ทฤษฎีประสบการณนิยมเขามาพัฒนาเศรษฐกิจ เนนการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับ
ความเปนจริงในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งมีกระแสโลกาภิวัตนที่เขามากระทบตอระบบเศรษฐกิจเสรี เพื่อให
เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ สงเสริมการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใชทรัพยากรธรรมชาติใหนอยที่สุด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของประเทศ สงเสริมใหนํานโยบายพรรคในเรื่องพลังงานทดแทนที่พัฒนาวิจัย
รวมทั้งการสงเสริมในดานสิทธิประโยชนเพื่อใหมีการลงทุนและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีแกสโซฮอล
เพื่อเปนพลังงานทดแทน ดําเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อปองกันการเกิดภาวะเงินเฟอ และ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด สงเสริมการออมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดยตองลดทอนลัทธิบริโภคนิยม
สงเสริมใหมีการเก็บภาษีจากผลประโยชนทั้งการซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย สงเสริมให
ภาคประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ฝายบริหารทําสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่สาธารณชนบนเวทีประชาพิจารณนั้น ฝายรัฐควรจะใหประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการที่กระทบหรือขัดแยงกับสังคมโดยเปนธรรม พัฒนาระบบ
รัฐวิสาหกิจโดยการปรับโครงสรางใหกระชับและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไมมีการแปรรูป
กระจายความเจริญและเพิ่มงานไปสูชนบท ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหเปนธรรม โดยใหมีการปฏิรูป
ไมใหมีการซ้ําซอนในการเก็บภาษี กําหนดมาตรฐานควบคุมราคาสินคาและการคากําไรเกินควรและ
ปองกันการกักตุนสินคา ยกระดับมาตรฐานการครองชีพความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้นเพื่อสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ การแกไขปญหาการเงิน การคลัง และการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ
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และหลีกเลี่ยงการผูกขาดและควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานระเบียบ
การเงินและการคลังตามหลักสากล การจัดสรรงบประมาณควรจะใหสวนทองถิ่นสามารถเสนอแนวทาง
ของทองถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความตองการเพราะสวนกลางไมสามารถรับทราบความตองการ
อยางเหมาะสม ปองกันภาวะเงินเฟอและการเก็งกําไรจากทุนนิยมตางชาติ รวมมือกับตางประเทศในดาน
การลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจโดยยึดความเสียเปรียบนอยที่สุด สนับสนุนใหตั้งองคการเศรษฐกิจแหงชาติ
เพื่อรวมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติ ประสานงาน ชวยเหลือ ใหความคุมครองดานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และอื่น ๆ พัฒนาการวางผังเมืองทุกจังหวัดใหเปนระเบียบ ใหไดมาตรฐานตามหลักการ
ผังเมืองสากล ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวไร ชาวนา มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่ทางเกษตร
และอุตสาหกรรม และยังมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในดานแหลงน้ํา ซึ่งปจจุบันเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ที่หลีกเลี่ยงไมไดในภาวการณปจจุบันของโลกที่มีการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมและปรับปรุง
ระบบสหกรณ กลุมเกษตรและกลุมสาขา โดยสงเสริมใหลงไปถึงระดับชุมชน โดยใหการสนับสนุน
ทั้งดานเทคโนโลยี แหลงเงิน ผลการวิจัยและขอมูลทางทรัพยากร เพื่อปรับตัวตอภาวการณแขงขัน
ในตลาดโลกยุคโลกาภิวัตน ประกันราคาผลผลิตใหเปนธรรมเพื่อแกปญหาผลผลิตและราคาที่ตกต่ํา
สงเสริมการปลูกปาและหยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาดเพื่อฟนฟูอนุรักษ
สภาพปาตนน้ํา สนับสนุนการปลูกปาชายเลนเพื่อสงเสริมการคืนธรรมชาติเพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวิจัย
สนับสนุนการประมงทั้งน้ําจืด ชายฝงและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อการประมงอยางเปนระบบ
สงเสริมอนุรักษสัตวปาและพันธุพืช ดานอุตสาหกรรม สนับสนุนใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตได
ในประเทศ และปลุกจิตสํานึกใหประชาชนมีความสํานึกในการใชสินคาที่ผลิตในประเทศ ใหการสนับสนุน
และสงเสริมหนวยงานของรัฐชวยประสานงานกับผูผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิต สิทธิประโยชน
พัฒนาประชาสัมพันธในเชิงรุก สนับสนุนใหการศึกษา คนควา วิจัยเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริม
การผลิต สงเสริมเขตอุตสาหกรรมและใหสิทธิประโยชน โดยควบคุมมลภาวะและรักษาสิ่งแวดลอม
โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางตอเนื่อง
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
พรรคสงเสริมการปองกันแกไขความไมเปนธรรม ความไมเทาเทียมกันในสังคม ทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ สงเสริมใหประชาชนตระหนักในสิทธิมนุษยชนของตนที่พึงมีโดยเทาเทียมกัน
ไมวาบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศใด สนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมสวนทองถิ่น
และวัฒนธรรมของชาติใหเปนมรดกอันงดงามของประเทศ อีกทั้งสนับสนุนใหประชาชนรับรูและรักษา
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สิทธิทางการเมืองในฐานะพลเมือง ทางดานการศึกษา การสาธารณสุข ทางพรรคมีนโยบายที่จะให
ทั้งสองสิ่งเปนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน โดยมุงเนนการปฏิรูปยกระดับมาตรฐานการศึกษา
และสาธารณสุ ข ให ทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศด ว ยระบบการปฏิ บั ติ ง านที่ โ ปร ง ใสมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถเชื่อถือได เพื่อประชาชนซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศ โดยใหสวัสดิการการศึกษาแก
ประชาชนถึงระดับปริญญาตรี จัดองคกรสังคมสงเคราะหเพื่อดูแลเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ รวมถึง
การปลดหนี้ใหขาราชการบํานาญ ทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือน และจัดหางานใหแกทุกคน อีกทั้งพรรค
ยังสนับสนุนใหประชาชนใสใจในสุขภาพพลานามัยของตนดวยการเลนกีฬา เพื่อการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน และยังเปนการตอสูกับสงครามยาเสพติดดวยการปลูกฝงคานิยมในการรักษาสุขภาพใหประชาชน
๔. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ โดยแตละประเทศมีการปกครอง
หลายระบอบการปกครอง แมแตเขตชายแดนบางประเทศยังมีชนกลุมนอยปกหลักอยู และยังมีการอพยพ
ยายถิ่นฐานเขามาขอพึ่งประเทศไทยทําใหประเทศตองรับภาระหนัก แมแตการนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
เขามาทํางานและตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่นั้น เปนสวนหนึ่งที่พรรคเล็งเห็นในเรื่องความมั่นคงของประเทศ
และความปลอดภัยของประชาชนในประเทศ ดังนั้น พรรคสนับสนุนพลังอํานาจของกองทัพใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพทุกดาน พรอมที่จะเผชิญหนาจากภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ ใหกองทัพ
เขามามีบทบาทในการพัฒนารวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติดานการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
สรางพัฒนาและวิจัยอาวุธยุทโธปกรณขึ้นเอง และสงเสริมการทหาร ครอบครัวทหาร รวมถึงปลดหนี้
ใหทหารผานศึกเพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจและปรับปรุงกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพใหมี
ความเขมแข็ง โดยกําหนดแผนและมาตรฐานความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรม และบูรณาการ
ซึ่งกันและกัน
๕. นโยบายดานการตางประเทศ
จากกระแสโลกาภิวัตนซึ่งกระทบกับผลประโยชนของชาติและประชาชนโดยตรง ดานการตางประเทศ
ตองเปนหนาดานในลักษณะเชิงรุก เพื่อพยายามรับเอาผลประโยชนจากทุนนิยม และกระแสโลกาภิวัตนมา
โดยใหประเทศและประชาชนนั้นเสียประโยชนใหนอยที่สุด โดยเนนความสัมพันธอันดีกับทุกประเทศ
โดยไมเลือกการปกครองในลัทธิที่แตกตางกัน ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชน
ของชาติ สงเสริมการพัฒนารวมกลุมประเทศในภาคพื้นอาเซียนใหเปนปกแผน สามารถรวมกันเปนศูนยกลาง
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การตอรองกับประเทศมหาอํานาจตาง ๆ และกลุมอียู สนับสนุนการสงผูมีความรู ความสามารถเขาไปอยู
ในหนวยงานขององคกรระหวางประเทศ รายงานและเก็บขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในทางการเมือง
การคา สังคม และวัฒนธรรมใหมากที่สุด สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ผานสถานทูตเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และตอตานผูกอการรายขามชาติที่เขามาแสวงหาประโยชน
หรือหลบหนีเขามาใชเปนฐานในการกอการรายขามชาติ
ขอบังคับพรรคพลเมืองไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคพลเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคพลเมืองไทยเมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคพลเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลเมืองไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“BHOLLAMUANGTHAI PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา พ.ม.ท. หรือ B.T.P
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคพลเมืองไทยใชเครื่องหมายเปนดังภาพโดยมีคําอธิบาย ดังนี้
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พรรคพลเมืองไทย หมายถึง สัญลักษณที่รวมความสามัคคีของประชาชนในชาติ
สีน้ําเงิน หมายถึง ความเขมแข็ง มุงมั่น
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ซึ่งเปนปรัชญาขั้นมูลฐานของพรรคพลเมืองไทย อันเสมือนเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้
ก. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขและมิ่งขวัญของชาติและของปวงชน
ชาวไทย
ข. ยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สงเสริมการกระจายอํานาจโดยวิธีการเลือกตั้ง
ค. ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม คุมครองเกษตรกรและผูดอยโอกาสทางสังคม
สงเสริมระบบสหกรณเพื่อสรางสรรคสังคมใหเปนธรรม
ง. ยึดมั่นแนวทาง “สันติธรรม” อันหมายถึง วิธีทางแหงสันติวิธีกับหลักเหตุผลบนพื้นฐาน
แหงความชอบธรรมเปนหลักในการปกครอง การบริหาร และการสรางสรรคชาติ
เมื่อรวมกันแลวมีความหมายวา สัญลักษณอันดีงาม โดยมีความบริสุทธิ์และสันติธรรมเปนเข็มทิศ
ชี้นําประเทศชาติไปสูความมั่นคง เจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและสังคม
(๒) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคพลเมืองไทย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๕/๑ ซอยอารียสัมพันธ ๗
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพลเมืองไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา พรรคพลเมืองไทย
สาขา............ โดยที่จะมีชื่อใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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ขอ ๗ พรรคพลเมืองไทยจะมุงเนนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและตางประเทศ
ทั่วโลก โดยไมเลือกการปกครองของสังคมที่ตางกัน เพื่อประสานและแลกเปลี่ยนผลประโยชนของชาติ
โดยรวมเปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ ระบบความคิดที่พรรคควรยึดมั่น ยืนหยัดและศรัทธาตลอดไป
คือ
(๑) การเมืองและการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๒) การอยูรวมกันแบบแบงปนความสุขซึ่งกันและกันตามอัตภาพ โดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ
(๓) สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความสามารถ มีความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
อยูในสังคม และสงเสริมใหมีมาตรฐานของระบบการทํางานทั้งในระบบงานของเอกชนและในหนวยงาน
ของรัฐทุกหนวยงาน
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคพลเมืองไทยมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก และบุคคลดังกลาวที่ไดรับเชิญ
ตองตอบรับเปนหนังสือ
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไหรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
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(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรคพลเมืองไทย ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิการพรรคหรือตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
การอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกพรรคตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคแรก
ใหถือวาผูสมัครไดรับเขาเปนสมาชิกของพรรค นับแตวันที่เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขาของพรรคไดประทับรับใบสมัครนั้นแลว
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรองไมนอยกวา
หาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับ
หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคพลเมืองไทยใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรค
ลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิกสามัญ ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญของพรรค และมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญ
พรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะจัดสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูท างการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภา เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคพลเมืองไทยใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกของพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหาร
พรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
พรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
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หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาของพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
(๑๘) ยุบเลิกพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
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(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีนี้ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาไมเกิน
เจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ใหมีคณะที่ปรึกษาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคน โดยหัวหนาพรรค
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อคณะที่ปรึกษา
ไมเกินสิบคนตอที่ประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรคเพื่อทําหนาที่ประธานสมัชชาพรรค ในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรค ในกรณีที่
หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษา
หัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๓ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคอยูในตําแหนง
ตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคมีหนาที่
ดังนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แตไมมีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) มีสิทธิเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและใหบรรลุ
นโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะตองจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําไดภายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินเกาสิบเกาคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้งงานประจํา
และมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดานการคลัง
และทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
แตละฝายอาจแยกยอยเปนฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับโครงสรางของรัฐและระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคนและเลขานุ ก ารหนึ่ ง คน นอกจากนั้ น แต ล ะคณะอาจจั ด หาผู ป ฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ได อี ก ตาม
ความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษาและพิ จ ารณาป ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และพร อ มที่ จ ะบรรยายสรุ ป ข อ ศึ ก ษาและ
ขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภาและรัฐบาลตามโอกาส
และความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรคผูใด
นําไปเปนประโยชนสวนตัว โดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคน เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภา และผลการประชุมสภาอาเซียน
หรือรัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค ในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรคตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการสาขาของพรรค และใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
ในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป
พิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถ เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดมีมติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๔๑
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ทีไ่ มขดั
ตอรัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภาผูแทน
ราษฎรหรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว คณะกรรมการ
บริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแต
มตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชนเปน
ผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่หรือในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมี
สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้น
เขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบปบริบูรณในสาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๖๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง
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ขอ ๖๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาของพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ นตํ า แหน งอยู ใ นตํ า แหนง เพื่อ ปฏิบั ติ หน า ที่ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย นพรรคการเมือ งจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
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เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับลายมือชื่อ
ของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
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(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธาน ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ มหรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติห นา ที่ ได ก็ ใ หร องเลขาธิ ก ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนและใหเลขาธิการ
พรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรอง
เลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
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ขอ ๗๘ การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและมติที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการ
พรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุม และมติที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อ
รองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตอ งมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุมไมนอ ยกวา
สามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธานสาขา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขา
พรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขา
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๓
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการบริจาค
นําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
พาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๕ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๘ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย และรายรับซึ่งไดจาก
การสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อ
การบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรค โดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว พรอมกับ
รับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอใหท่ีประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายใน
เดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินของ
พรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๐ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๔ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๓
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๕ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม ขอ บัง คั บพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ า ไดก็ แ ตด ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเสียงโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ พรรคพลเมืองไทยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๐ ในกรณี ที่ พ รรคพลเมื อ งไทยต อ งยุ บ เลิ ก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคตกเป น ของ
สภากาชาดไทยหรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลเมืองไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคพลเมืองไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นางพรรณบงกช จุนทะสุต

หัวหนาพรรค

๒. นายกษมะ จุนทะสุต

รองหัวหนาพรรค

๓. นายณัฐสุพล รัตนวิชา

เลขาธิการพรรค

๔. นางพัทธยา ศรีวงศ

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางลักษิกา จินดาวงษ

เหรัญญิกพรรค

๖. นางนงเยาว เรืองสกุล

โฆษกพรรค

๗. นายชัยวัฒน สมรส

กรรมการบริหารพรรค

๘. นายชวโรจน จินดาวงษ

กรรมการบริหารพรรค

๙. นางสาวสุรดา จุนทะสุต

กรรมการบริหารพรรค

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ง

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

