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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคราษฎรรักไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคราษฎรรักไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคราษฎรรักไทย ดังนี้
นโยบายพรรคราษฎรรักไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดวยความมุงมั่น อาสารับใชประชาชนทุกสาขาอาชีพ พรรคจึงกําหนดนโยบายการพัฒ นา
ประเทศสําคัญไว ๗ ประการ ดังนี้
๑. พรรคจะดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยจะจัดการเรื่อง ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง ใหมีความมั่นคงและเจริญสงบสุข โดยมีเปาหมายใหรูสึกวาเกิดบนแผนดินไทย
แลวอยากอาศัยทํางานอยางมีความสุขอยูในประเทศนี้
๒. พรรคจะยกยองใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของความสามัคคีของชนในชาติ
๓. พรรคจะจัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรกรซึ่งไมมีที่ดินของตนเอง โดยจะหาที่ซึ่งเปนของรัฐ
และที่เอกชนประสงคจะขายใหรัฐในราคาที่เปนธรรม และมีนโยบายเก็บภาษีกาวหนาสําหรับผูที่ถือครองที่ดิน
เกิน ๒ ไร
๔. พรรคจะจัดโครงการประกันพืชผลทางการเกษตร โดยใหรัฐจัดหางบประมาณเพิ่มใหจํานวน ๑๐%
ของราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดนั้น ๆ เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด
๕. พรรคจะดูแลสวัสดิภาพของคนชราและผูดอยโอกาสที่ไมสามารถดูแลตนเองได และเด็ก
ใหมีที่พักอาศัยและอาหารพอเพียง
๖. พรรคจะปลดหนี้ใหคนไทยทุก ๆ คน คนละไมเกินหาแสนบาท หรือรัฐบาลเปนผูใชหนี้
แทนคนไทยทั้งประเทศ โดยรัฐบาลออกกฏหมายโอนหนี้ของคนไทยทุกคนใหเปนหนี้ของรัฐบาล เชน
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หนี้สหกรณการเกษตร หนี้กูยืมเรียน หนี้ธนาคารพาณิชย หนี้สหกรณออมทรัพยขาราชการ หนี้กองทุน
หมูบาน หนี้บัตรเครดิต หนี้ไฟแนนซ ฯลฯ
๗. พรรคเล็งเห็น ความสํ าคัญ เรื่ อง ปราบปรามการทุจ ริตคอรั ปชัน ฉอราษฎรบั งหลวง
ซึ่งปจจุบันนี้เรื่องนี้เปนภัยตอสังคม รัฐตองถือเปนนโยบายเรงดวน
ตามที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหคนจํานวนมากตองประสบกับ
ปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่งในสภาวะแบบนี้ทําใหเกิดปญหามากมายในสังคมปจจุบัน เชน การเอารัดเอาเปรียบ
การถูกกลั่นแกลง ครอบครัวมีปญหา เกษตรกรไมมีที่ทํากิน คนชราถูกทอดทิ้ง คนพิการ ผูดอยโอกาส
ถูกกีดกันและไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร เด็ก สตรี ถูกบังคับใชแรงงาน และบังคับใหเปน
โสเภณีเด็กชายและเด็กหญิงถูกทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งปญหาเหลานี้มีใหเห็นเปนประจําแทบทุกวัน
ดังนั้น พรรคราษฎรรักไทยจึงขออาสาเขามามีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ ของประเทศชาติ ดังมี
นโยบายของพรรค ๑๒ ขอ ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) พรรคจะดําเนินการเรงรัดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานการเงิน
การคา การลงทุน และคาครองชีพที่กําลังอยูในสภาวะชะลอตัวอยางรุนแรง กอปญหาทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
(๒) พรรคจะสรา งสรรคความเจริญ รุงเรื องทางเศรษฐกิจ ของประเทศอยางมีเสถี ยรภาพ
ลดชองวางและขจัดความยากจนในประเทศใหลดนอยลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) พรรคจะสนับสนุน ฟน ฟูการแกไขภาคเศรษฐกิจของประเทศที่ มีปญหา โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่ดอยประสิทธิภาพการแขงขันการเกษตรที่มีผลผลิตต่ํา
(๔) พรรคจะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมสงออกเพื่อเพิ่มรายได
(๕) พรรคตองมุงเนน ขยายการลงทุน สูรายยอยเพื่อการสงออกกลุม รายยอย ไดแ ก กลุม
อุตสาหกรรมขนาดยอม-เล็ก เพื่อเพิ่มฐานการผลิตไปสูกลุมผูมีประสบการณ แตไมมีทุนมาดําเนินการ
๒. นโยบายดานการเมือง
(๑) พรรคจะสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิภาพ และหนาที่ตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ
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(๒) พรรคจะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสิน ใจ
ทางการเมืองในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการปลูกฝงความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบและวิธีการและเนื้อหาสาระของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เพื่อการใหกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองดําเนินไปในแนวทางที่เปนรูปธรรมและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือ
กับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือชุมชนการทําประชาพิจารณา หรือประชามติ
๓. นโยบายดานสังคม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม
มีระเบียบ วินัย มีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
(๒) พรรคจะสนับสนุนสืบทอดเอกลักษณของความเปนไทยและการสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม
และโบราณสถาน
(๓) พรรคจะสงเสริมใหมีสื่อคุณภาพเพื่อถายทอดและปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม เสริม สราง
ความเสมอภาคระหวางชายหญิง
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐ ทองถิ่น องคกรเอกชน ประชาชน
และสถาบันการศึกษาในการทํานุบํารุง พัฒนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
(๕) พรรคจะสนับสนุนโครงการสรางจริยธรรม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) พรรคจะสงเสริมมิตรภาพ สมานฉันท และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) พรรคจะเพิ่มบทบาทไทยในองคการระหวางประเทศ
(๓) พรรคจะสงเสริมความสัมพันธ และการรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ ตลอดจน
สงเสริมสิทธิและผลประโยขนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
(๔) พรรคจะสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่น คงในเอเชีย และสนับสนุน ใน
การสรางสันติภาพโลก
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(๕) พรรคจะสนับสนุนใหความรวมมือกับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศใน
การแกปญหาซึ่งจะมีผลกระทบตอมนุษยชาติ
(๖) พรรคจะสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ และรวมมือกับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๕. นโยบายดานการเกษตร
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกร ผูยากจนและไมมีที่ทํากินใหเพียงพอ
ตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(๒) พรรคจะสงเสริมเกษตรกรในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและการแปรรูปพืชผลเกษตร
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุน
กระบวนการถายทอดความรูวิชาการขอมูลสําคัญแกเกษตรกร
(๔) พรรคจะสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และการประมงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
(๕) พรรคจะสงเสริมและทั่วถึงฟนฟูระบบการผลิตการเกษตร เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนและมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามความตองการของตลาด
(๗) พรรคจะดูแลแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ําและปองกันเกษตรถูกเอารัดเอาเปรียบ
(๘) พรรคตองมุงปรับโครงสรางการผลิตและการเพิ่มมูลคาผลผลิตดานเกษตรใหสอดคลอง
กับการปรับโครงสรางหนี้ดวยการถายทอดเทคโนโลยีลงสูชุมชน
๘.๑ การปรับโครงสรางการผลิต
(๑) จะตองเรงรัดแกไขระเบียบกฎหมายที่ไมเปนธรรมแกผูผลิต
(๒) เงินกูเพื่อการผลิตดานเกษตร ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ ๓ ตอป
(๓) ลดภาษีการนําเขาปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุนของผูผลิต
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๘.๒ การเพิ่มมูลคาผลผลิต
(๑) เนนการแปรรูปกอนจําหนาย
(๒) เนนใหผูผลิต คือ ผูสงออก
(๓) เนนการประกันราคาพืชผลของผูผลิต
๘.๓ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(๑) เทคนิคการผลิต
(๒) การพัฒนาและขยายพันธุพืชและสัตว
(๓) วิธีการแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาเป น กระบวนการพั ฒนาคน ให มี ขี ดความสามารถและเป น แรงผลัก ดั น ที่สํ า คั ญ
ตอการพัฒนาประเทศ
(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา เพื่อใหเด็กไดเขาเรียน
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรูแกพอแม และครอบครัวในการวางฐานเบื้องตนของชีวิต
และเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียน
(๔) พรรคจะสงเสริมการจัดการศึกษา โดยเนนการมีความรูคูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพและการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาส
(๕) พรรคจะสงเสริมการศึกษาขั้น พื้น ฐานภาคบังคับ และสนับสนุนการกระจายโอกาส
ทางการอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
อยางกวางขวางเพื่อใหผูที่อยูในวัยแรงงานไดรับการศึกษา
(๗) พรรคจะพัฒนาการศึกษาและสรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๘) พรรคจะสงเสริมพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับยกยองและการพัฒนาครู เนนการผลิตครูในสาขา
ที่ขาดแคลน
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(๙) พรรคตองขยายโอกาสทางการศึกษาดวยการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสูชุมชนอยางทั่วถึง
โดยเนนการศึกษาเฉพาะอาชีพ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูไกลความเจริญหรือผูดอยโอกาสประกอบอาชีพ
เฉพาะพื้นที่
๗. นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) พรรคจะสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพในภูมิภาค พัฒนา
บุคลากรในดานการรักษาพยาบาล
(๒) พรรคจะสนับสนุนองคกร ประชาชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขใหเขามา
มีบทบาทในดานการดูแลสุขภาพอนามัย
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรู การควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดสแกครอบครัว
และชุมชนใหรูจักการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง
(๔) พรรคจะสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย
ของประชาชนใหอยูระดับมาตรฐานความปลอดภัย
(๕) พรรคจะสนับสนุนมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหาร ยา สินคาและผลิตภัณฑ
(๖) พรรคตองเนนการประกันสุขภาพ และบริการรักษาฟรีผูมีรายไดนอย รวมถึงผูใชแรงงาน
โดยเฉพาะกลุมอาชีพเกษตรกรที่อยูหางไกลโรงพยาบาล จะตองไดรับการดูแลดานสาธารณสุขโดยถวนหนา
ดวยการเปดสถานีอนามัยทุกแหงบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหครบทุกตําบลทั่วประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) พรรคจะแกไขปญหาดานแรงงานและสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อคุมครอง
ผูใชแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
(๒) พรรคจะสงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อใหสามารถเขาสูภาคแรงงาน
ฝมือได
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการขยายการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
(๔) พรรคจะสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานใหเหมาะสมกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
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(๕) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและการปลอดภัย
ในการทํางานทั้งระบบทวิภาคและไตรภาคี
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) พรรคจะสนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความตองการ
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) พรรคจะสนับสนุนความรวมมือทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ สงเสริมใหบริษัทตางชาติ
ลงทุนดานการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมเพื่อถายทอดแกคนไทย
(๔) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมมือกันวิจัย พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเชี่อมโยงเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
(๕) พรรคจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคนและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
๑๐. นโยบายดานการอุตสาหกรรม
(๑) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมสงออก
ในชนบท
(๒) พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกหลักของประเทศ
(๓) พรรคจะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
๑๑. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมทั้งปาบกและปาชายเลน
(๒) พรรคจะสงเสริมการอนุรักษ ควบคุม ดูแลแหลงน้ํา มิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพตามหลักอนุรักษ
(๔) พรรคจะสนับสนุนปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักในความสําคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) พรรคจะสนับสนุนปองกันและปราบปรามการบุกรุกและตัดไมทําลายปา

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

๗ กันยายน ๒๕๔๙

๑๒. นโยบายดานอื่นๆ
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด พรอมทั้งจะเรงรัด
การปราบปรามผูกระทํา ทั้งผูเสพ ผูคา และผูผลิต
(๒) พรรคจะสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สื่อสารมวลชน และองคกรเอกชน
ใหมีสวนรวมในการแกปญหาเด็กจรจัด แรงงานเด็ก และโสเภณี
(๓) พรรคจะสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศ ตอเด็กและสตรี
ตลอดจนรณรงคแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
(๔) พรรคจะสง เสริ มปลูก ฝงคา นิยมพื้น ฐานแก เด็ก และเยาวชนในเรื่อ งความมีเ หตุผ ล
การยอมรับฟงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) พรรคจะสนับสนุนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน
(๖) พรรคจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูถูกทอดทิ้ง
(๗) พรรคจะสงเสริมใหมีการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพผูดอยโอกาส ใหสามารถพึ่งตนเองได
และมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ขอบังคับพรรคราษฎรรักไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคราษฎรรักไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคราษฎรรักไทย
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๔๐ และพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคราษฎรรักไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคราษฎรรักไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“RATSADONRAKTHAI PARTY” ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “ร.ร.ท.” ใชอักษรยอภาษาอังกฤษวา
“R.R.T.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคราษฎรรักไทยใชเครื่องหมายเปนภาพพานรัฐธรรมนูญ ดานบนของเครื่องหมายมี
คําวา “RATSADONRAKTHAI PARTY” ดานลางเครื่องหมายมี คําวา “พรรคราษฎรรักไทย” ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
คําอธิบายภาพเครื่องหมายของพรรคราษฎรรักไทย
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง ความเปนประชาธิปไตย
พื้นสีน้ําเงิน หมายถึง เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ภาพพื้นสีทอง หมายถึง ความบริสุทธิ์และสันติธรรม
(๒) ตรายางภาพราษฎรรักไทย ดังนี้

ขอ ๕ สํา นั ก งานใหญ ตั้ งอยู ณ บ า นเลขที่ ๒๐๒ หมู ที่ ๘ แขวงคลองกุ ม เขตบึ ง กุ ม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
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ขอ ๖ สาขาพรรคราษฎรรักไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคราษฎรรักไทย
สาขา ลําดับที่......
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคราษฎรรักไทยมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิกซึ่งเปนผูกอตั้งพรรคหรือบุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค
หรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลซึ่งหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเชิญชวน
การเขามาเปนสมาชิก โดยบุคคลดังกลาวตอบรับการเชิญเปนหนังสือ
ขอ ๙ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
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ขอ ๑๒ การสมัครเปน สมาชิกพรรคราษฎรรักไทย ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิม พ
ของพรรคตอนายทะเบียนพรรคหรือตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับ
บัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอหัวหนาพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพือ่ รับ
หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๘๐ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
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สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคราษฎรรักไทย ใหยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญ
ของพรรคและมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเข าใจทางการมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคกอขอคอใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุก ระดับ ตอ งยึด มั่น ในอุด มการณ ของพรรคและไมฝ า ฝน ตอ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอัน เปน ที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความ
รักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ ตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(๓) ใหหัวหนา พรรคที่ไ ดรับเลือ กตั้งใหม เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น สมควรใหเปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอนายทะเบียน
พรรคการเมือง
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหออก
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
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บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิ ดกรณี อื่น อั น เปน เหตุใ ห คณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธกี ารคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจ ายเกี่ ยวกับ การเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลือ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
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(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็น ชอบในการแต งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปน ผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและมีคณ
ุ สมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๓๑ ในการพิ จ ารณาคั ด เลือ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อส ง เข าสมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๒ การตัดสิน ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๓ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๔ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปน
ผูพิจารณา แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพ จิ ารณา
ใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ แผนและกํ าหนดระยะเวลาในการจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมื องในเขตเลือ กตั้ งใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิก
สามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมี
สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๓๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวายี่สิบ คนขึ้น ไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้น
เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๓๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่นๆ
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิน่ อืน่ ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๕ เมื่อหัวหนาพรรคมีหนังสือเชิญตัวแทนสาขาพรรคเขารวมประชุมใหญพรรค ทั้งนี้
ใหประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขารวม
ประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถไปเขาประชุมใหญได อาจมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นคนใดคนหนึ่งไปรวมประชุมใหญของพรรคแทน
ขอ ๔๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค ภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจเรียกประชุม หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด ญัตติของผูที่ขอเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของสมาชิกผูขอใหเรียกประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ในการประชุ มใหญ ตองมี สมาชิ กตามขอ ๔๙ มาประชุม ไมนอยกวาห าสิบคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถอื เสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๕๑ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุม วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๙ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวนั เวลา และสถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

๗ กันยายน ๒๕๔๙

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๙ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้นและครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึง งบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
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งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๐ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาและปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลว ใหนายทะเบียนเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๗๒ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๓ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๔ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิก
พรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ได
เปดบัญชี
ขอ ๗๕ หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๖ หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใ ด
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระทําการอัน เปนการทําลายทรัพยากรของประเทศหรือเปน
การบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๗ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๘ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๖ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
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มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูลใหเสนอขอกลาวหานัน้ พรอมทัง้
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๙ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๐ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๘๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๘๐
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๘๒ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้น มาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมเกินหาคน คณะที่ปรึกษาพรรค ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานการเมืองและผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาการตาง ๆ ผูมีอุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค ที่หัวหนาพรรคแตงตั้งและ
ที่ปรึกษาไมจําเปนตองเปนสมาชิกพรรคก็ได
ขอ ๘๓ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยูในตําแหนงวาระครั้งละเกาป หรือลาออก หรือถึงแกกรรม
ขอ ๘๔ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
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(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคมีสิทธิเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค และมีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ ตลอดจนหาทุนสนับสนุนพรรคเปน
การกระทําเพื่ออุดมการณและใหบรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคมีอํานาจประชุมหารือพิจารณาการทํางานของกรรมการบริหารพรรค
และมีอํานาจพิจารณาสั่งใหกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงไดดวยมติเสียงสวนใหญ
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๘๕ การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ขอ บังคั บพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ าได ก็แ ต ดว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๘๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๘ พรรคราษฎรรักไทยมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๙๐ ในกรณีที่พรรคราษฎรรักไทยตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคราษฎรรักไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคราษฎรรักไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายโภมาต เจริญภูวดล
หัวหนาพรรค
๒. นายฐมปกร อติกาญจน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายปราโมทย ปญญาสาธิกานนท
รองหัวหนาพรรค
๔. นายภาคิน เหลื่อมรัมย
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายหาญพล เปลี่ยนสงค
๖. นายอนลไชย เปลี่ยนสงค
เหรัญญิกพรรค
๗. นายวิษณุ วรรณโวหาร
โฆษกพรรค
๘. นางสาวสะอาด นิตยพิบูลย
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสุทิน แซอึ้ง
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

