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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคอยูดีมีสุข
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคอยูดีมีสุข
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคอยูดีมีสุข ดังนี้
นโยบายพรรคอยูดีมีสุข
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปน ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ นับวาเปน อุปสรรคอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคอยูดีมีสุข จึงเนนการแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่มตนจัดระบบ
การเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ โดยจะ
เนน ความสําคัญในการบริหารตามหลักของระบบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมืองโดยการเมือง
เปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) ใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอบานเมือง
(๓) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลังที่ยัง
ไมเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํา รวมทั้งประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพรความรู ความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค และสวนทองถิน่ อยางมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบงานของราชการ และรวมทั้งการเลื่อนตําแหนง
ของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๘) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเต็มรูปแบบ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพความเปนจริง โดยยึด
หลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนแหงสังคมไทย และประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุน การกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) สง เสริ ม และสนั บสนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา โดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตัวเอง และกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด
อัตราสวนในการถือหุนของรัฐบาล ตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด ในรัฐวิสาหกิจหลัก
(๖) กระจายความเจริญและสนับสนุน การเพิ่ม งานไปสูช นบท เพื่อผอนคลายความแออัด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควร และปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
ตอการพัฒนาของประเทศ
(๙) แกไขปญหาการเงิน การคลังและการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยง
การผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐานเงินตราของประเทศ
โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
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(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวการณเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัด และปองกันการรั่วไหล
(๑๑) รว มมื อกั บต า งประเทศในดา นการลงทุ น ร วมกัน ในด านเศรษฐกิจ ภายใต หลั กของ
ความเปนอิสระและพึ่งตนเอง
(๑๒) สนับสนุน ใหตั้งองคกรเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อ ประสานงานชวยเหลือ สนับสนุน และ
ใหความคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปนระเบียบ และไดมาตรฐานตามหลักการจัด
ผังเมืองสากล และเนนการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไป มีความเปนอยูและการดําเนินชีวิตตามแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตัวเองเปนหลัก
(๑๕) จัดใหมีการออมอยางมีประสิทธิภาพ และคุมครองการออมทุกรูปแบบใหกับประชาชน
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ พรอมทั้งสรางความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๓) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา และสามารถประกอบศาสนพิธีที่
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๔) กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝงชาตินิยมใหแ กเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลาเพื่อ
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศชาติ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขมแข็ง ทั้งทางดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจนการบริหาร
องคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
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(๒) ประกันการผลิตและราคาผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อแกปญหา
ราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สงเสริม การคนควาและการพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิษ
ใหสอดคลองกับการศึกษา คนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรม แบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ สะอาด
ปราศจากสารพิษ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนับสนุนการตลาด การเกษตรของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผลการตลาด และพยุง
ราคาผลผลิตทางดานการเกษตรภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมการเพาะพันธุ
สัตวน้ําตามธรรมชาติ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนชายฝงทะเล รวมทั้งเปนการปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติทางทะเล
(๑๐) ใหการสนับสนุนการประมง โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามฤดูวางไข
อยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
(๑๒) หามาตรการพักชําระหนี้สินและปลดหนี้เกษตรกรอยางเปนระบบในทุกครัวเรือน
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลา ใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สงเสริมใหทุกหนวยงานพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
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(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกทุกประเภทของชุมชนอยางเปนระบบ
(๕) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวมลงทุน
กับตางประเทศ
(๖) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารย และนักศึกษาไดมีสวนรวมการคนควา
พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุนและคุมครองอยางเต็ม รูป แบบ กับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกับบริษัทตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรักการเรียนและศึกษาหาความรูตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดาหรือผูปกครองที่มีฐานะ
ยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนได โดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลก ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๕) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทุกระดับไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและทัศนคติของแตละสถาบันการศึกษาเพื่อลดการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษา และใหมีมาตรการ
อยางเฉียบขาดกับนักเรียน และนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุน ใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิช าชีพที่กําลังขาดแคลน โดยมุงเนนเพื่อ ให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
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(๗) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขารับการศึกษา และฝกอบรม
ทุกคน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได
(๘) บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับตองไดรับการสงเสริมอยางดียิ่ง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และไมมีหนี้สิน
(๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหเจริญ
กาวหนาและคลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดาน พรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้น เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอม-รบ การฝกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศในการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทางการทหารเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) จัดตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทํา
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตระเวนชายแดนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจากตางประเทศ
(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
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(๑๐) สรางมาตรฐานของขาราชการทหาร ตํารวจ บนพื้นฐานของความรูแ ละความสามารถ
โดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษา ผลงาน ประสบการณและการทดสอบ เปน ตน โดยยึดหลักของ
ความยุติธรรมในการเลื่อนชั้นยศ
(๑๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปแบบที่ชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางเปนอิสระ โดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้นอยางสมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนการสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนองคกรของประเทศ
ที่จะตองขยายงานดานการเผยแพรวฒ
ั นธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เพิ่ม นโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บรวบรวมขอมูล
ที่เปน ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อนํามาวิเคราะห
ในการดําเนินการตาง ๆ และเพื่อความมั่นคงของประเทศในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแล ชวยเหลือ คุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือสถาบัน
ศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหารผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
(๑๑) สนับสนุนใหมีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณีผูกอการราย
ขามชาติ และการติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการหลบหนีออกนอก
ประเทศ
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๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาชาติ
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
(๔) สนับสนุนใหหนวยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคนโดยคนไทยมาประยุกตใช
เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับแรงงานในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากยิ่งขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางาน และหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงาน ทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารสนเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางานโดยรัฐบาล และ
การจัดทําทะเบียนผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การให
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
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(๘) สงเสริม และปรับปรุงกฎหมายเพื่อ ใหมีกองทุน บํานาญแหงชาติ สําหรับผูใ ชแ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนการประกันสุขภาพแหงชาติทั้งผูใชแรงงาน
ครอบครัว ผูวาจางรวมจนกระทั่งผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุง แกไขกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสม และสงวนสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรม และมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวด โดยการใชแรงงานจะตองไดรับการยินยอม
จากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐ และไมใชแรงงานเด็กไปในทางที่ผิด
และเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรม และไมเอาใจใส
ในการเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณี
ที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐ ดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดา มารดา หรือผูปกครองทอดทิ้ง
ใหมโี อกาสไดอยูในสภาพที่ดี
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(๘) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐ เพื่อที่จะดูแลและใหความอนุเคราะหแกผูดอยโอกาสในสังคม
เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมีความเปนอยูที่ดีและอบอุน
(๙) จัดระเบียบเรื่องความเปนอยูของนักโทษใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสงเสริมใหนักโทษ
ไดมีความรูในสาขาอาชีพ มีงานที่สามารถทําไดในระหวางถูกจองจํา
(๑๐) ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ใหนักโทษชั้นดีไดออกไปทํางานภายนอกเรือนจําแทนแรงงาน
ตางดาวที่ผิดกฎหมาย
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและ
ไดประโยชนคุมคาสูงสุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและพิบัติภัยทางธรรมชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปใหกลับคืน
ความสมบูรณใหมากที่สุด และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน
(๕) พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด และมุงพึ่งพาตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจาก
ตางประเทศและใหเก็บพลังงานที่มีอยูในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหมีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหาร และตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขา และจําหนายยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยรักษาเพื่อใหเขาเหลานั้น
มีโอกาสไดกลับคืนสูสังคม
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(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรง ในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนรวมหรือ
พัวพันกับการผลิต การจําหนาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดในการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดในการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะของโรครายแรง และเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางประเทศที่จะเดินทางเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะนํา
โรคระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาแพรในประเทศได
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกายของ
ประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอและโรงพยาบาลทุกจังหวัด ใหมีการบริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการดานตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๕) ควบคุมอัตราคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ ใหมีความเปน ธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยผานระบบการประกันสุขภาพ ภายใตการควบคุมของรัฐบาล
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐทุกแหง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
จัดใหมีแพทย และพยาบาลเพียงพอกับความตองการในโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการบริการ
ประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
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(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทเอกชนหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานรัฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและประกอบ
ภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะการคมนาคม
ทางบก ทางรถไฟรางคูตามมาตรฐานสากลทั่วประเทศ การขนสงทางน้ําและทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการและคมนาคมขั้น พื้นฐานของรัฐที่มีตอ ประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัด รวมถึงการขนสงมวลชนทุกรูปแบบใหเปนระเบียบและ
เปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุเวลาเดินทางและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการใชเสนทาง
การบรรทุกน้ําหนักที่มีผลกระทบตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
(๑๐) ใหมีโครงการกอสรางทางรถไฟรางคูตลอดสายใตเปนโครงการนํารอง
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลน กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝกฝน สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริม ใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมในระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชน
ทุกหมูเหลามีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุน และสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตัวเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก และสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลน และสนามกีฬาหมูบานที่มีประชากรอาศัยอยู ตามจํานวน
ที่ระบุไวตามกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เพื่อเปนปอดตามธรรมชาติ
ในแตละพื้นที่
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(๖) สงเสริม การกีฬาและนักกีฬาของชาติใหมีขวัญ กําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
(๗) สงเสริมนักกีฬาใหเลนกีฬา โดยยึดกติกาเปนหลัก รูแพ รูชนะ รูอภัย ไมหวังชนะอยางเดียว
ขอบังคับพรรคอยูดีมีสุข
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคอยูดีมีสุข โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ไดมีม ติเอกฉัน ทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค
และการดําเนิ น กิจการทางการเมื องของพรรคใหสอดคลองกับ รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคอยูดีมีสุข”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคอยูดีมีสุข เขียนอักษรยอวา “ดมส.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “YUDI MISUK PARTY” เขียนชื่อยอภาษาอังกฤษวา “YMP.”

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
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(๑) เครื่องหมายของพรรคเปนรูปวงกลมสีเขียว ลอมเสี้ยววงกลมพื้นที่สีทองและเสี้ยววงกลม
สีน้ําตาลเขม มีชื่อพรรคอยูดีมีสุขอยูดานบนชื่อภาษาอังกฤษอยูในวงกลมเล็กสีทองและมีนกนางแอน
อยูตรงกลาง ปณิธานพรรคขออาสานําพาวิถีชีวิตที่ดีกวาอยูดานลาง
(๒) วงกลมสีเขียวในวงกลมวงนอก หมายถึง การพัฒนาธรรมชาติ โดยรวมที่สมบูรณใหอยูด ี
มีสุข
(๓) เสี้ยววงกลมสีทองดานบนในวงกลมเล็ก หมายถึง การพัฒนาของประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
อยูดีมีสุข
(๔) นางแอน แทนความเปนอิสรภาพ ๓ ประการ
ก. คือ อิสรภาพทางจิตใจ ไมทุกข ไมเครียด ไมกังวล
ข. คือ อิสรภาพทางเวลา มีเวลามากพอทําในสิ่งที่ตนพอใจ
ค. คือ อิสรภาพทางการเงิน มีเงินมากพออยูดีมีสขุ
(๕) เสี้ยววงกลมสีน้ําตาลเขมดานลางใตนก หมายถึง ทรัพยากรของแผนดินที่อุดมสมบูรณ
รวมถึงประชากรของชาติที่ตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาและมีคุณภาพอยูดีมีสุขตลอดไป
ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูเลขที่ ๔๐/๒๐ หมูที่ ๓ ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมีมติเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖ สาขาพรรคอยูดีมีสุขไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกวา “พรรคอยูดีมีสุข”
สาขาจังหวัด............เขตเลือกตั้งที่............โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
ขอ ๗ พรรคอยูดีมีสุขจะมุงเนนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและตางประเทศทั่วไป
โดยไมเลือกการปกครองของสังคมที่ตางกัน เพื่อประสานและแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมทางสังคมโดยเนนผลประโยชนของชาติโดยรวมเปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ
(๑) การเมืองและการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยบุคคลคณะหนึ่งคณะใด
(๒) การอยูรวมกันแบบแบงปนความสุขและความรักที่จริงใจตอกัน โดยไมแบงชั้นและเคารพ
นับถือซึ่งกันและกันเสมือนญาติพี่นอง
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(๓) ประชาชนทุกคนตองมีความรู ความสามารถ มีความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข
(๔) ประชาชนในรัฐจะตองอยูดีมีสุขทุกคนตลอดไป
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคอยูดีมีสุขมี ๓ ประเภท
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติม ศักดิ์ ไดแ ก บุคคลที่มีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
หรือผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก และบุคคลนั้นตองตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือ
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่น
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๗) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรคอยูดีมีสุข ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ เมื่ออนุมัติแลว สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๕ การคั ดคานผูสมัค รเป น สมาชิกสามัญต องทํา เปน หนังสือ มีสมาชิกสามัญรั บรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
ใหยื่นคําคัดคานตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพือ่ รับ
หรือไมรับ ผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๗ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพของพรรค
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๓
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๖) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรค ตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติคัดคาน
วามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิน้ สุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
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ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคอยูดีมีสุขใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรค และมีผลตอหัวหนาพรรค
ลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิ ก สามั ญ ยื่ น ใบลาออกต อ สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค และมี ผ ลเมื่ อ เจ า หน า ที่
สํานักงานใหญพรรคลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาในแตละกรณีไป
(๕) คุณสมบัติของสมาชิกพรรค ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณ และแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรค
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรค
(๑) รวมรั บผิดชอบต อเสถี ยรภาพของพรรค และใหความรว มมือ ในกิจ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคลงสมัครับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศ ตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญ และเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทัว่ ไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภา เปนที่ศรัทธา และเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคอยูดีมีสุข ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิก พรรคทุ กระดับ ตองยึด มั่น ในอุ ดมการณข องพรรค และไมฝา ฝน ตอระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตี หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบ
ทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น แมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรม และอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหาร
พรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
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(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุม ใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกับผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได 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 กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหวั หนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจาก
ตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗)
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ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง หัวหนาพรรค
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรค ใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวมพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการพรรคตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษก
พรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบของพรรค
(๑๘) ยุบเลิกพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญของพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
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(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ ใหมีคณะที่ปรึกษาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคน โดยหัวหนาพรรค
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อคณะที่ปรึกษา
ไมเกินสิบคนตอที่ประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมาพันธพรรค ในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรค ในกรณีที่
หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษา
หัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๓ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรค และคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวนตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค ผูอาวุโสพรรค ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และผูมีอปุ การคุณ
สนับสนุนทางดานกิจกรรมแกพรรค
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรค มีอายุในตําแหนงตามวาระ เชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรค เสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๒) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและใหบรรลุ
นโยบายแหงพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(๓) คณะที่ปรึกษาพรรค จะจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําได ภายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๔
องคกรปฏิบัติของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินเกาสิบคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจํา ในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับ ดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งงาน
ประจํา และมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
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(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดานการคลัง
และทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
แตละฝายอาจแยกยอยเปนฝาย ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับโครงสรางรัฐและระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการของพรรค ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึก ษา พิจ ารณาปญ หาต า ง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น และพร อ มที่ จ ะบรรยายสรุ ป ข อ ศึ กษา และ
ขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรคตอสาธารณชน ตอรัฐสภา และรัฐบาล ตามโอกาส
และความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรคใหถือเปนสิทธิของพรรค ผูใด
นําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐ สภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภา เพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทรัฐสภาใหทันกับ
สถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค อยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคน เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญ
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมและผลการประชุมสภา รัฐสภา
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริ หารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดทําการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหาร
พรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค ประชาชนโดยทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค ในทองที่
พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรคตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรายจายเงินของพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรค และใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
ในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(ข) จัดทําทะเบียนพรรคเพื่อจัดสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินการกิจกรรมของ
พรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
แตงตั้งคณะประธานอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
ที่เหมาะสมและคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรค ทั้ งแบบบัญชี รายชื่อหรื อ แบบแบ งเขตเลือ กตั้ง เพื่ อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
พิจารณาคัดเลือก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลสมัครรับเลือกตั้ง
ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๕๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปดประชุม
รัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐ
ขอ ๕๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติหรือการเสนอกระทู เรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภาผูแทน
ราษฎรหรือรัฐสภา ใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมมี ติไว คณะกรรมการ
บริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนแต
มตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
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หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่หรือในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมี
สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละ
หนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งไดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนัน้
เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค ในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบปบริบูรณในสาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูด าํ เนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว มีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖๐ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานเปนลําดับแรก แลวเลือกรอง
ประธานหนึ่งคน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตามขอ ๕๙
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๙ (๗) ตามที่กําหนด
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรบั เลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางการแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิน่ อืน่ ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๖ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
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การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมใหญ กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหหั วหนา พรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถ าหั วหนา พรรคไม มาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อมีมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหวั หนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุม รัฐ สภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาทีเ่ ปนประธานทีป่ ระชุมแทนและ
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและมติที่ประชุม
ใหถือเสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึง่
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุม คณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น จึงจะครบองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อ
รองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุไดชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเ ขาชื่อร องขอใหเรียกประชุม วิสามัญ ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามบัญญัติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๘๖ การประชุม ใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รว มประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๙ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจกรรมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนตองตามคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรอง
ประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา เลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
การจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
ขอ ๙๕ หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ที่คํานวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีท่ไี มอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชี และรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
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บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรค และเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงิน ฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๖ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือน และคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๙ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
การสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๔ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อ
การบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยสินและหนี้สิน
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ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน
(๑) การจัดทําบัญชีตามขอ ๑๐๐ ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว
พรอมรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๒) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยรอบปปฏิทิน โดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองแลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายในเดือน
เมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และใหหัว หนาพรรคสงงบการเงิน ดัง กลาวตอ นายทะเบียนพรรคการเมื องภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๑๐๐
(๓) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิกและการยกยองสมาชิก
ขอ ๑๐๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ และในกรณีที่สมาชิก
ทําประโยชน หรือคุณงามความดีใหกับพรรค ทางพรรคจะตองมีการแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกสมาชิก
ใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานัน้
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๙

(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถ กู กลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๕ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๔
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดว ยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๗ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
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ขอ ๑๐๘ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๙ พรรคอยู ดีมีสุขมีค วามมุง มั่น ที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๑๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่พรรคอยูดีมีสุขตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอยูดีมีสุข
คณะกรรมการบริหารพรรคอยูดีมีสุข จํานวน ๑๔ คน
๑. นายกิติพงศ ศรีสุวรรณบัณฑิต

หัวหนาพรรค

๒. นายทวีวัฒน หยดยอย

รองหัวหนาพรรค

๓. นายอนันต ดําสะอาด

รองหัวหนาพรรค

๔. นายจิรพัทธ โชติชวง

เลขาธิการพรรค

๕. นางมุกขดา ขุนทอง

รองเลขาธิการพรรค

๖. นายมงคล ศิริกาญจน

เหรัญญิกพรรค

๗. นายเปรม ทองจํารูญ

โฆษกพรรค

๘. นายเทพวิธาน พฤกษวานิช

กรรมการบริหารพรรค

๙. นายมนัส แสนพิพัฒน

กรรมการบริหารพรรค

๑๐. นายสมบูรณ แสงมาก

กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นายนิธิศ กุลวิจิตร

กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นายธนพล วัชรสมพร

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ง
๑๓. นายพิศ มานะการ
๑๔. นายกําพล โชติชวง
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
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กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

