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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคแนวสังคม
ประชาธิปไตย ตามมาตรา ๑๔ แหง พระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว าดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใ นทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๑๓ กัน ยายน ๒๕๕๐
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ดังนี้
นโยบายพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําปรารภ
โดยที่สภาพการณของสังคมไทย ในปจจุบันไดสะทอนใหเห็นถึงความไมเปนธรรม ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดของประชาชนยังเต็มไปดวย ความเหลื่อมล้ํา
ประชาชนสวนใหญประสบกับความลําบากยากแคน ในการดํารงชีพ สภาพการณดังกลาวยอมแกไขได
ดวยวิธีทางการเมือง แบบประชาธิปไตย มุงเสริม สรางเสรีภาพ และความเปนธรรมทางการเมือง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนสวนใหญ
มีโ อกาสแสวงหา และไดรั บ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ อย า งเป น ธรรม เพื่ อยกระดั บฐานะและ
มาตรฐานความเป น อยู ของประชาชนให สู ง ขึ้ น เป น การลดช อ งวา งระหว า งคนรวยและคนจน
ซึ่งแนวทางพื้นฐานที่นํามาใชกําหนดเปนนโยบายของพรรคมีดังนี้
๑. สงเสริมและประกันสิทธิ และเสรีภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๒. ปรั บ ปรุ ง ระบบการคลั ง และงบประมาณให ก า วหน า เพื่ อ นํ า ภาษี ไ ปใช จ า ยให เ กิ ด
ประโยชนสุข แกประชาชนสวนใหญของประเทศใหมากที่สุด
๓. ให หลั กประกัน มาตรฐานการครองชีพ ขั้น ต่ํา ของประชาชน สามารถดํา รงชีพ อยู ไ ด
อยางมีความสุขพอสมควร
๔. กําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนคาจางใหเพียงพอแกการดํารงชีพขั้นมาตรฐาน
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๕. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันสังคมเพื่อประโยชนและหลักประกันในดานการเจ็บปวย
คลอดบุตร การวางงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และการสงเคราะหบุตร
๖. จัดใหมีที่อยูอาศัย ที่ไดมาตรฐานอยางเพียงพอดวยราคาที่ถูก
๗. ฟนฟูระบบสหกรณการเกษตร ใหเปนหนวยผลิตที่สมบูรณแบบ และเปนองคกรทองถิ่น
ที่สามารถเสนอ บริการทางสังคม และเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะมีเครื่องจักรเครื่องมือ โรงเลี้ยงสัตว
ยุงฉาง และอื่น ๆ ที่จําเปนทางดานการเกษตร ตลอดจนมีศูนยบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานบริการสังคม
และที่พักอาศัย
๘. เรง รัดประสานงานเพื่อ จัด ใหมี การชลประทานและสาธารณูปโภคขั้ น พื้ น ฐานตา ง ๆ
ที่สามารถเสนอบริการใหแกสหกรณการเกษตรไดอยางสมบูรณแบบ
๙. จัดใหมีการประกันราคาพืชผลที่สําคัญและระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน
รายไดในการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรใหสูงขึ้น
๑๐. เรงสรางงานดวยการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชนบท ทองถิ่น ใดเอกชนไมสนใจ
จะลงทุนก็เปนหนาที่ของรัฐเขาไปจัดสราง เพื่อดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหประชาชน
ในชนบทมีงานทํา และมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งยังเปนการชวยสกัดกั้นแรงงานอพยพเขาสูเมือง
๑๑. จัดการศึกษา ใหแกเยาวชนใหมีความรูพื้นฐานไมควรต่ํากวา ระดับปริญญาตรี
๑๒. จัดการดูแลความเปนอยูของประชาชนในรูป “รัฐสวัสดิการ”
พรรคแนวสังคมประชาธิปไตยเชื่อมั่นวา อุดมการณในการพัฒนาสังคมในระบอบประชาธิปไตย
โดยมุงมั่นใหเกิดความเสมอภาคแกประชาชนอยางแทจริง ทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จะทําใหอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอยูในมือของประชาชนสวนใหญอยางสมบูรณและ
ยังผลใหสังคมไทยมีความเปนธรรมมีเสรีภาพ และสันติภาพอันนิรันดร
นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑. ยึดมั่น และธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
องคประมุขสูงสุด
๒. ดําเนินการใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนโดยการ
๒.๑ สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทุกระดับเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ปกครองอยางกวางขวางโดยวิธีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
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๒.๒ สงเสริมการนํารูปแบบการปกครอง แบบกรุงเทพมหานคร ไปใชกับจังหวัดอื่น ๆ
ที่มีขีดความสามารถจะดําเนินการไดตามความเหมาะสม
๒.๓ สง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิเ สรีภ าพของประชาชนทั้ง ในดา นเผยแพร ค วามคิ ด
ทางการเมืองลัทธิความเชื่อศาสนา เศรษฐกิจและสิทธิการรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกร
๒.๔ สงเสริม ใหประชาชนมีความรู ความเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให เ ข า ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง จั ด การเผยแพร ข า วสารต า ง ๆ
ใหประชาชนทราบถึงสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา โดยไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๒.๕ สงเสริ ม ระบบพรรคการเมือ งให เข ม แข็งโดยมีรากฐานมาจากการยอมรับ ของ
ประชาชน ซึ่ง จะสง ผลใหร ะบอบประชาธิป ไตยมีค วามมั่ น คงกา วหน าสนับ สนุ น ให ประชาชนมี
สวนรวมในการแกไข ความบกพรองของสังคม และชวยพัฒนาใหสังคมเจริญรุงเรืองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และขาราชการ ทั้งนี้จะตองใหพรรคการเมืองเติบโต
ขึ้นมาตามบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๒.๖ สนับสนุนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ตามระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง
๒.๗ คัดคานเผด็จการทุกรูปแบบ
๒.๘ ใช การแกไ ขความขั ดแยง ทางการเมื อง และความคิ ดเห็น ตา ง ๆ โดยสัน ติวิ ธี
โดยยอมรับในหลักการของเหตุผล ยอมรับวาความคิดเห็นที่แ ตกตางกันเปนรากฐานที่จําเปนสําหรับ
ประชาธิปไตยยอมรับมติของประชาชนสวนใหญ และสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจ
อันดีขึ้นในชาติ
๓. ปฏิรูประบบราชการและดําเนิน การปอ งกัน และปราบปรามการฉอ ราษฎร บังหลวง
อยางเด็ดขาด และจริงจังโดยการ
๓.๑ ดําเนินการใหขาราชการ มีความสํานึกในหนาที่บริการประชาชนเลิกใชอํานาจ
บังคับแบบเผด็จการหัน มาใชวิธีการแบบ ประชาธิปไตย คือ การบังคับตามกฎหมาย โดยยึดหลัก
เหตุผลและความตองการอันชอบธรรมของประชาชนเปนสําคัญ
๓.๒ ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขาวสารแผนดิน
๓.๓ สงเสริมใหมีการรณรงคเปดเผย และตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และการประพฤติ
มิชอบในระบบราชการทุกระดับ
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๔. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแหงชาติ
๕. ดําเนิน การสอบสวนและลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ ที่ละเมิดสิทธิม นุษยชนโดยไมชักชา
การลงโทษดังกลาวจะไมไดรับการยกเวนตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายการใหอภัยโทษ
หรือการนิรโทษกรรม
ดานรัฐวิสาหกิจ
๑. สงเสริมวิสาหกิจเอกชนและสหกรณใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกเวนกรณี
จําเปนบางประการที่รัฐจําเปนตองดําเนินการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ไดแก
๑.๑ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพลังงาน
๑.๒ วิส าหกิจ ที่ ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น จํา นวนมาก และเอกชนไมส นใจที่จ ะดํ า เนิ น การ
เพราะไดผลตอบแทนไมคุมคา แตวิสาหกิจนั้นจะตองมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๓ วิสาหกิจประเภทยุทธปจจัย เพื่อการทหารและเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๑.๔ วิสาหกิจในชนบท เพื่อชวยเพิ่มรายได และยกฐานะของเกษตรกรและผูใชแรงงาน
ในชนบท
๑.๕ วิสาหกิจเพื่อกอใหเกิดรายไดแกรัฐ
๑.๖ วิสาหกิจที่จําเปนแกการดํารงชีพของคนสวนใหญ เชน ขาว ฯลฯ
๒. ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให มี ก ารวางแผนประสานงาน การบุ ค ลากร
การอํานวยการ และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาขยายกิจการประเภทสาธารณู ปโภค เชน การไฟฟา การประปา การสื่อสาร
การพลังงาน การชลประทาน การคมนาคม การกอสราง การอุตสาหกรรมใหทั่วถึงเพียงพอกาวหนา
ทันสมัย เพื่อเปน สาธารณูปโภค ขั้นพื้น ฐานใหแ กประชาชนไดรับบริการที่ดีราคาถูกและเปน ปจจัย
ในการดําเนินชีวิต และธุรกิจตอไป
ดานเกษตรกรรมและสหกรณ
๑. สงเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยยึดถือเปน ยุ ทธศาสตรพื้ น ฐานในการ
พัฒนาชนบท เพื่อเปนหลักประกัน ใหประชาชนมีอาหารกินอยางเพียงพอ มีงานทําและมีรายไดตาม
อัตภาพ
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อาชี พ ชาวประมงตามชายฝ ง ทะเลต อ งได รั บ การคุ ม ครองรวมไปถึ ง เขตประมง
นอกชายฝงทะเล และปาชายเลนดวย
๒. การดําเนิน การปฏิรูปที่ดิน อยางเรงดวน และจริงจังเพื่อ ใหเกษตรกร มีที่ดิน เปน ของ
ตัวเองตามสมควรโดยยึดหลักการ “ผูทําประโยชน ในที่ดินของตนเองเทานั้นจึงจะเปน เจาของที่ดิน
การเกษตร”
๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาดินและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทําการจําแนกและสํารวจวิเคราะห
ที่ดิน กําหนดเขตเศรษฐกิจ เพื่อใหใชดินใหเหมาะกับธุรกิจการเกษตรแตละสาขา
๔. การส งเสริ ม ใหจั ดตั้ งโรงงานอุ ตสาหกรรมขึ้น ในชนบทและเปด โอกาสใหผู ใ ช ที่ดิ น
หรือมี ที่ดิน จํากั ดโยกยายเขา ไปทํ างานตามโรงงาน ตลอดจนการสง เสริ ม ใหเ อกชนลงทุน ในดา น
การเกษตรเพิ่ม ขึ้น เพราะการแกปญหาความยากจนในชนบทจะสัมฤทธิผลอยางจริงได จะตองอาศัย
การกระจายอุตสาหกรรมออกสูชนบท
๕. เรงพัฒนาระบบชลประทานเพื่อใหมีการเก็บกักน้ํา เพื่อการเพาะปลูกและปองกันอุทกภัย
เรงใหมีการขุดลอกคลองซอย คลองแยกซอย ตลอดจนการสงน้ําทางทอและพลังงานไฟฟาเพื่อ ให
สามารถ สง น้ําเขาไปยังไรน าของเกษตรกรอยางทั่วถึ งในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อจะจัดใหมีการ
ระบายน้ําจากแมน้ําโขงและสงทางทอ และดวยวิธีการสมัยใหมอื่น ๆ เพื่อชวยใหเกษตรในภาคนี้
ไดมีน้ําเพียงพอแกการเกษตร
๖. ปรับปรุงการตลาดใหเกษตรไดสามารถจําหนายผลผลิตในราคาที่นาจูงใจ และเกิดความ
เปนธรรมทุกขั้นตอนนับตั้งแตผูผลิตถึงผูบริโภค โดยผานทางสหกรณ
๗. จัดใหมีการประกันราคาผลิตผลทางการเกษตร ที่เปนสินคาหลักของประเทศ เพื่อใหได
ราคาที่เปนธรรมและเพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
๘. เนนหนักใหการศึกษาในดานการผลิตสมัยใหมและเทคโนโลยีถึงตัวเกษตรกรผูผลิต
๙. กําหนดใหมีแผนการผลิตตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และ
ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามแผนนี้ เพื่อใหผลผลิตมีปริมาณและสอดคลองกับความตองการของตลาด
๑๐. สงเสริม และสนับสนุนงานสหกรณทุกสาขาใหครบทุกวงจรและใหกระจายครอบคลุม
ไปทั่วประเทศ
๑๑. ปรับปรุงและสงเสริมใหมีสหกรณผูผลิต และผูบริโภคเพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศ
และเสนอบริการไปสูผูบริโภคอยางทั่วถึง และเปนธรรม
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๑๒. ปรับปรุงและสงเสริมสหกรณออมทรัพย สหกรณบริหาร ใหสามารถรับใชสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑๓. ปรับปรุงและสงเสริมงานสหกรณนิคมใหขยายและแผออกไปอยางกวางขวาง และจัดใหมี
การบริการทางเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึง ดวยการจัดใหมีเครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตร
ยุงฉาง สถานีอนามัย โรงเรียนศาลาประชาคม หองสมุด ฯลฯ
๑๔. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายคนใหเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรอยางทั่วถึง
๑๕. ปรับปรุงและสงเสริมการจัดตั้งสหกรณอเนกประสงคขึ้น ในระดับทองที่ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกเกษตรกร ในดานสินเชื่อ การตลาดและอื่น ๆ ที่จําเปน
๑๖. จัดตั้งชุม ชนสหกรณการซื้อ การตลาดโดยจะตองสามารถจัดหาหรือทําการผลิตวัสดุ
การเกษตร เครื่องจักร เครื่องมือ ใหเกษตรกรไดใ ชใ นการผลิตในราคายุติธรรมและคุณภาพดีและ
สามารถรวบรวม ผลิ ตผลของเกษตรกรเพื่ อนํ าออกแปรรูป และจัด จํา หน าย ทั้งในด านขายส งให
สหกรณ รานคา และรานคาเอกชนทั่วไปจนถึงขั้นสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
๑๗. ปรับบทบาทของธนาคาร เพื่อ การเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่ อ ใหเป น สถาบั น
ของสหกรณอยางสมบูรณแบบ
๑๘. เร ง รั ด ให ก ารศึ ก ษาให ส มาชิ ก ของสหกรณ ส ามารถเข า ใจปรั ช ญาและอุ ด มการณ
ของสหกรณ และสามารถทํางานรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางแทจริง
๑๙. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ เพื่อใหความรูเรื่องระบบสหกรณใ หซึม ซาบและ
ฝงแนนในหมูเยาวชนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
๒๐. สงเสริมการเกษตรชีวภาพ ลดการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชมีพิษ
ดานอุตสาหกรรม
๑. ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพสามารถผลิตเพื่อการสงออกดวยสินคา
ที่มีคุณภาพสูงและตนทุนต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได
๒. สนับสนุน และสงเสริม อุตสาหกรรมขนาดย อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน และ
เรงกระจายอุตสาหกรรมไปสูชนบท
๓. กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสงออกรวมทั้งขจัดขอกีดขวางที่เปน อุปสรรค
ในการสงออก
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๔. สงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบในประเทศ เปนปจจัยในการผลิตและสงเสริมใหมีการแปรรูป
วัตถุดิบในประเทศเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศแทนการสงออกในรูป
วัตถุดิบ
๕. จัดใหมีสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม และการสงออกอยางเพียงพอและนาจูงใจ
๖. กําหนดสิ่งจูงใจและขจัดมาตรการ และขอยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
เพื่อดึงดูดใจนักลงทุนตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทย
๗. จัดและดําเนินการใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อชวยใหประเทศไทยสามารถ
ผลิตอุตสาหกรรมหนักเพื่อการสงออก และทดแทนการสั่งเขา
๘. จัดและลงทุน เพื่อ การพัฒ นาความรู ทางด านวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แ ละนํ ามา
ถายทอด ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ดานพาณิชยกรรม
๑. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหอยูระดับเดียวกันทั่วประเทศ
๒. ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ ใหไดผลอยางจริงจัง
๓. กําหนดใหธุรกิจขนาดใหญทั้งปวงเปนบริษัทมหาชน
๔. สงเสริมใหธุรกิจขนาดเล็กของเอกชนรวมตัวเขาเปนสหกรณเพื่อขยายธุรกิจใหใหญขึ้น
และสรางความเปนธรรมทางสังคม
๕. ส ง เสริ ม การส ง ออกด ว ยการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ได ทั้ ง ที่ เ ป น สิ น ค า
เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานและต น ทุ น ต่ํ า และสอดคล อ งกั บ
ความตองการของตลาดตางประเทศ ทําการขยาย แสวงหาตลาดใหม ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สํานักงานเจาหนาที่พาณิชยตางประเทศ เผยแพรและแสดงสินคาใหเปนที่รูจักแพรหลาย
ดานการธนาคาร
๑. ออกกฎหมาย และควบคุมกิจการธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินใหเปนบริษัทมหาชน
อยางแทจริง
๒. ควบคุ ม อย างจริง จัง ไมใ หผู บ ริห ารนํ าเงิน และชื่อ เสีย งของสถาบั น การเงิน ไปใชเ พื่ อ
ประโยชนสวนตัวหรือ หมูคณะ เชน การจัดตั้งบริษัทในเครือและรวมผูกพันธเปนลูกโซ
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๓. แกไขกฎหมาย และการดําเนินงานเพื่อใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงปลอดภัยแกผูฝากเงิน
มีประสิทธิภาพในการบริหาร และมีสวนรับผิดชอบตอสังคมยิ่งขึ้น
๔. สงเสริมใหมีสถาบันการเงิน ซึ่งจัดใหมีสินเชื่อระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
อยางเพียงพอ ดอกเบี้ยต่ําทั้ งในดานเกษตรกรรม พาณิช ยกรรม สหกรณ การสงออก การศึกษา
การอุ ต สาหกรรม ที่ อ ยู อาศั ย พาหนะเดิ น ทางสิ่ง ของเครื่ อ งใช ที่สํ า คั ญ และจํ าเป น ต อ การดํ า รง
ชีวิตประจําวัน
๕. จัดตั้งธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน
ดานการคลัง
๑. รักษาเสถียรภาพของเงินบาทใหมีความมั่นคงและรักษาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
มิใหขาดดุล
๒. ปรับปรุงโครงสรางของภาษี เพื่อปองกัน ระบบภาษีซ้ําซอนและขยายฐานภาษีใหกวาง
และมุงเก็บภาษีทางตรง และสินคาฟุมเฟอยใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเพิ่มภาษีทางดานทรัพยสิน
รวมทั้ ง เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น ที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม เพราะได รั บ ประโยชน จ ากการตั ด ถนนและการชลประทาน
และจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราที่กาวหนา เพื่อความเปนธรรมของสังคม
๓. ปรับปรุงประสิทธิ ภาพในการจัดเก็ บภาษี เพื่อปองกัน มิใ หหลีกเลี่ยงภาษี และจะให
การศึกษาแกประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีใหมีความสํานึกและความรับผิดชอบ ตอสังคม
๔. ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารงบประมาณเพื่ อ ให รั ฐ ได จั ด ทํ า งบประมาณ และใช จ า ยเงิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ อันกอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ และการสรางงานมากที่สุดและเพื่อการกระจาย
รายได ไปสูชนบท และเกื้อกูลคนยากจนอยางทั่วถึง
ดานสังคมและวัฒนธรรม
๑. จัดหลักประกันแกประชาชน เพื่อใหไดชื่อวาเปนรัฐสวัสดิการ โดย
๑.๑ จัดใหมีการประกันสังคมเพื่อใหขาราชการ พอคาและประชาชนไดรับประโยชน
และหลักประกันในดานการเจ็บปวย การคลอดบุตร การวางงาน ทุพพลภาพ และชราภาพ และ
สงเคราะหบุตร
๑.๒ จัดใหมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอ และมีสภาพเหมาะสมไดมาตรฐาน
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๑.๓ ใหหลักประกัน ในมาตรฐาน การครองชีพขั้น ต่ําของประชาชนผูยากจน เพื่อให
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขพอสมควร
๑.๔ ผู ช ราและเด็ ก ที่ ไ ร ที่ พึ่ ง คนตาบอด ผู พิ ก ารทุ พ พลภาพ ทหารผ า นศึ ก และ
คนยากจน จะไดรับการสงเคราะหและชวยเหลือตามความเหมาะสม
๒. ปฏิรูประบบงานของหนวยราชการ ที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ให ส ามารถรั ก ษาความปลอดภั ย ของประชาชน ได อ ย า งแท จ ริ ง ทํ า ให ป ริ ม าณการเกิ ด ป ญ หา
อาชญากรรมลดนอย และสูญสิ้นไปในที่สุดเพื่อความสันติสุข และมีหลักประกันทางดานสวัสดิภาพ
ของประชาชน
๓. สงเสริม ใหมีการพัฒนากําลังดานจิตใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบัน มีแ นวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน โดยการ
๓.๑ เผยแพรคานิยมดานบุคคล และสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
๓.๒ ตรวจสอบการทํา งานของรัฐ ให เปน ไปตามนโยบายการ พั ฒนาคนทางจิตใจ
สนั บ สนุ น ข า ราชการที่ ดี แ ละ แนะนํ า ขจั ด และป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ
รวมทั้งการกดขี่ขมเหง
๓.๓ สนับสนุน และชวยสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสังคมใหดีขึ้น สรางโครงการแก
กฎหมายที่ไมเปนธรรมการอนุรักษธรรมชาติ และขจัดการทําลายสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเด็ดขาด
ขจัดแหลงอบายมุข การละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัดความฟุมเฟอยตาง ๆ
๔. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ และศาสนศึกษาทุกศาสนาที่ไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยของบานเมือง และศีลธรรมอันดี ของประชาชน
๕. พิทักษสิทธิ และความเสมอภาคในสังคมของสตรีใ หเทาเทียมกับบุรุษ บทกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมที่ขัดกับหลักการนี้ จะตองไดรับการพิจารณาแกไขเสียใหมใหเหมาะสม
๖. สงเสริมและเผยแพรงานดานศิลปะวัฒนธรรมอันแสดงออกถึงความมีคุณคาของชาติและ
คานิยมอัน ดีงามของไทยทั้งดานวัตถุ จิตใจ และประเพณีนิยมโดยการจัดตั้งทบวงการเมืองวาดวย
วัฒนธรรมขึ้นมาเปนการเฉพาะ
๗. จัดตั้งกระทรวงที่อยูอาศัย
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ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑. ลดและขจัดการไมมีงานทําและการวางงานของประชาชน ซึ่งมีอยูจํานวนมากตามลําดับโดยการ
๑.๑ สร างงานใหมี ป ริม าณเพีย งพอ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในต า งจั ง หวั ด และชนบท
สงเสริมและสนับสนุนการสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ที่นําผลผลิตในทองถิ่นมาเปนวัตถุดิบ
เพื่อลดและขจัดการเดินทางเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
๑.๒ พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือตาง ๆ และสงเสริมใหมีการศึกษา
สําหรับผูใชแรงงานเพื่อพัฒนาตัวเอง และพัฒนาอาชีพของตัวเองใหกาวหนาขึ้น
๒. ยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีพ ของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น โดยการ
๒.๑ กําหนดมาตรฐานการใชแรงงานคน กับเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมดุลและเหมาะสม
๒.๒ กําหนดโครงสรางอัตราคาจางใหสอดคลองกับความสามารถและคาครองชีพที่ได
เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ ใหการรับรองอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
๒.๔ สงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการตาง ๆ อยางทั่วถึง ประกันอุบัติเหตุและความเจ็บปวย
ของผูใชแรงงาน
๒.๕ ใหความคุมครองแรงงานสตรี เด็ก คนชรา และผูพิการทุพพลภาพอยางเปนธรรม
๓. สนับสนุนใหทั้งผูใชแรงงานและนายจางมีองคกร เพื่อคุมครองผลประโยชนของตัวเอง
เชน สหภาพแรงงาน และสมาคมนายจาง และใชระบบที่เปนธรรมในการแกไขความขัดแยงในปญหา
แรงงานที่เกิดขึ้น
๔. แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
๕. รณรงค ใ ห ค นไทยที่ ป ระกอบกิ จ การ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผู มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งาน
ผูมีความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ ที่ทํางานในตางประเทศ ใหกลับบานเกิดมาชวยกัน
สร างชาติใ ห กา วหนา มั่ น คงในทุ กด า น โดยรั ฐ จะจั ดหางานที่ เหมาะสมแก ความรูค วามสามารถ
จัดสวัสดิการ ที่อยูอาศัย และสิ่งจําเปนในการดํารงชีพให
ดานการศึกษา
๑. ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับมัธยมศึกษาโดยรัฐเปนผูใหบริการ และมีสถานศึกษา
ภาคบังคับอยางเพียงพอโดยมีคุณภาพเทาเทียมกัน และมีมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น สวนการศึกษา
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วิชาเฉพาะอาชีพ และการศึกษาระดับสูงอุดมศึกษาจะไดรับการสงเสริมตามความตองการของสังคม
และความเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล
๒. ดําเนิน การจั ดการศึก ษา เพื่ อส งเสริ ม พื้ น ฐานการพัฒ นาการบุ คคลใหเ ปน พลเมื องดี
มีคุณภาพ และสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการศึกษาสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ และเยาวชนทุกคนเปน อนาคตของชาติ จะตองไดรับการศึกษาอบรม จนกระทั่งอายุครบ
๑๘ ปบริบูรณ โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
๓. สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาวิช าชีพ ในทองถิ่น ตาง ๆ โดยการกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น และการศึกษาตามความสามารถทางปญญา
และความถนัด
๔. จัดสวัสดิการและการบริการแกครูใหเพียงพอ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
๕. สงเสริมการกีฬาเพื่อใหประชาชน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สนับสนุนการแขงขันกีฬา
เปนระดับอาชีพชวยปกปองมิใหเยาวชนของชาติไปมั่วสุมกับแหลงอบายมุข สถานบันเทิงเริงรมยตาง ๆ
ตลอดจนการแขงขันนานาชาติ สรางชื่อเสียงมาสูชาติบานเมือง
๖. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดานสาธารณสุข
๑. ให ก ารรั ก ษาพยาบาลและบริ ก ารสาธารณสุ ข แก ค นยากจนที่ มิ ไ ด รั บ การคุ ม ครอง
จากการประกันสังคมโดยไมคิดมูลคา
๒. ขยายขอบข า ยการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล และบริ ก ารสาธารณสุ ข ให เ พี ย งพอที่ จ ะ
ใหบริการแกประชาชน ในชนบทและที่ยากจนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
๒.๑ ปรับปรุงโรงพยาบาลสถานีอนามัยใหมีอยางทั่วถึง
๒.๒ เรงผลิตและอบรม แพทย พยาบาล หรือบุคลากรดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
แกการบริการประชาชนในชนบทตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาพยาบาล รวมทั้งดาน
การศึกษา การปองกัน และการส งเสริม สุ ขภาพโดยการเป ดอบรมวิ ธีการสาธารณสุข ขั้ น พื้น ฐาน
แกประชาชนในชนบทเพื่อใหรูจักวิธีการปองกัน และการรักษาตนเอง
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๓. จั ด รายได ใ ห ส วั ส ดิ ก ารและยกระดั บ วิ ท ยฐานะให แ พทย พยาบาล หรื อ บุ ค ลากร
ดานสาธารณสุ ขอื่น ๆ เพิ่ม ขึ้น เพื่อเปน การสร างขวัญและกํา ลังใจในการทํางานบริ การประชาชน
ใหเปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศ เพื่อใหเพียงพอแกความตองการของประชาชน
๕. จัดบริการรักษาพยาบาล ใหแกผูสูงอายุ และเด็กโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
ดานการทหารและการปองกันประเทศ
๑. กําหนดยุทธศาสตรของชาติ ใหสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ สรางกําลังกองทัพ
ทั้งดานกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณใหเขมแข็งเพียงพอที่จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
อยางแทจริง
๒. ปองกันการรุกรานแทรกซึมจากภายนอก โดยการใชการทูตนําการทหารจะใชกําลังทหาร
เพื่อปองกันตัวเทานั้น
๓. สนั บ สนุ น ให ก องทั พ ช ว ยพั ฒ นาประเทศ โดยส ง เสริ ม ให มี ก ารฝ ก ฝนอาชี พ และ
ทําการชวยเหลือ ประชาชน สง เสริม ใหกองทัพรั บเอาวิช าการ และวิทยาการตาง ๆ เขาไปศึกษา
สรางคานิยม ในกองทัพที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหยั่งยืน
๔. ใหสวัสดิการแกทหารชั้นผูนอย และครอบครัวใหดีขึ้น สอดคลองกับคาครองชีพ
๕. สงเสริมใหทหารไดมีศูนยศึกษา วิจัย คนควา พัฒนาการสรางอาวุธ เพื่อปกปองประเทศ
ทดแทนการสั่งซื้อจากตางประเทศในราคาแพง
๖. ไมอนุญาตใหตางชาติเขามาตั้งฐานทัพทางทหาร
ดานการตางประเทศ
๑. ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปน กลาง และอิสระยึดมั่น ในเอกราช อธิปไตยศักดิ์ศ รี
และผลประโยชนของชาติเปนหลักนํา
๒. สรางมิตรภาพ และความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางประเทศ
เพื่อนบาน บนหลักการเคารพอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกัน
และกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในระบบเศรษฐกิจ และลัทธิการเมืองของแตละประเทศ
๓. ตอตานและคัดคานอํานาจจักรวรรดินิยมทุกรูปแบบ
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๔. ยึ ด มั่ น นโยบายพึ่ ง ตนเองทางเศรษฐกิ จ ถ า จํ า เป น ที่ จ ะต อ งรั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ จะตองไมมีพันธะและขอผูกพันใด ๆ
ดานสิ่งแวดลอม
๑. สงเสริมการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค
เพื่อพัฒนาประเทศและภูมิภาค
๒. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติแบบยั่งยืน
๓. ยกเลิกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของตางชาติ เวนแตการใหเชาใชประโยชนเทานั้น
๔. ดําเนิน การใหที่ดินวางเปลา เกาะแกงในแมน้ํา ในทะเล เชิงเขา หุบเขา ภูเขา ตนน้ํา
เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
๕. ออกกฎหมายคุ ม ครองการใช ป ระโยชน สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แร ธ าตุ
แกสธรรมชาติ ขยะและวัตถุดิบ วัสดุเพื่อกําเนิดพลังงานที่กอใหเกิดมลภาวะอยางเครงครัด
๖. ดําเนินการออกกฎหมายคุมครองการใชทรัพยากรน้ํา ตลอดทั้งปองกันไมใหมีการทําลาย
วงจรธรรมชาติของน้ํา
๗. ดําเนินการออกกฎหมายคุมครองสัตวปา ปาไมตลอดทั้งปองกันไมใหมีการคาขายสัตวปา
การลาสัตวปาหายาก พันธุไมที่หายาก การตัดไมทําลายปา ภูเขา ตนน้ําลําธาร
ขอบังคับพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรค ไดมีม ติเอกฉัน ท
กําหนดขอบังคับพรรค ฉบับนี้เพื่อเปน แนวทาง และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนิน
กิ จ การทางการเมื อ งของพรรค ให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรค ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา SOCIAL DEMOCRATIC FRONT PARTY ชื่ออักษรยอวา น.ส.ป. หรือ S.D.F.

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและตรา
๔.๑ พรรคแนวสั ง คมประชาธิ ป ไตยใช เ ครื่ อ งหมายเป น ภาพกั ง หั น ลม สี ข าว
เสาสีน้ําเงิน อยูในวงกลมสีแ ดง ดานบนเครื่องหมายมีคําวา SOCIAL DEMOCRATIC FRONT
PARTY ดานลาง เครื่องหมาย มีคําวา พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย

โดยมีคําอธิบายดังนี้
ชื่อพรรค แนวสังคมประชาธิปไตย หมายถึง เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเปนเอกภาพ
(๑) บรรดาผูสนับสนุนความคิดแนวสังคมประชาธิปไตยตางก็ปรารถนาที่จะไดมาซึ่งสังคม
ที่มนุษยทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองสูเสรีภาพ
(๒) ความยุติธรรมและเสรีภาพเปนของคูกัน เนื่องจากศักดิ์ศรีของมนุษยมีพื้นฐานมาจากการ
เรียกรองในการรับผิดชอบตนเอง เชนเดียวกันกับการยอมรับและเคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษยในการ
พัฒนาตนเองและสรางสรรคสังคม
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(๓) ความเปน เอกภาพ ความยุติธรรม และเสรีภาพ สามสิ่งนี้มีความผูกพันซึ่งกันและกัน
ผลของความผูกพัน ก็คือ การมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน และกัน สิ่งเหลานี้คือคุณธรรมของแนว
สังคมประชาธิปไตย
พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย เปนพรรคของผูมีจิตใจยึดมั่นในเสรีภาพและเปนประชาคม
ของมนุ ษยจ ากหลายลั ทธิค วามเชื่ อ หลายความคิ ด ดัง นั้น มติข องพรรคแนวสั งคมประชาธิป ไตย
จึงประกอบดวยคุณธรรมตามประเพณีปฏิบัติ และเปาหมายทางการเมืองคลายคลึงกัน
เครื่ อ งหมายพรรคเป น รู ป กั ง หั น ลม หมายถึ ง การรวมประสานสามั ค คี ข องประชาชน
ทุกหมูเหลาจากสี่ภาคของประเทศ อันไดแก ชาวนา เกษตรกร ผูใชแรงงาน กรรมกร พนักงานลูกจาง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปญญาชน แมคา พอคา วานิชย รวมกันตอสูเพื่อความเปนธรรมในสังคม
๔.๒ ตราเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปน เครื่องหมายยอ
ลักษณะเดียวกันตาม ๔.๑ แตใชสีเดียวลวนดังภาพ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๑๒๔/๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๖ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคแนวสั งคมประชาธิปไตยที่ได รับอนุ มัติใ ห จัดตั้ง ณ ที่ใ ดใหเรี ยกว า
พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย สาขา……………. โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
ขอ ๗ พรรคแนวสังคมประชาธิปไตยมุงเนนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและ
ต า งประเทศทั่ ว โลกโดยไม เ ลื อ กการปกครองของสั ง คมที่ ต า งกั น เพื่ อ ประสานและแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงและวัฒนธรรมทางสังคมโดยเนนผลประโยชนของชาติ
โดยรวมเปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ ระบบความคิดที่พรรคควรจะตองยึดมั่น ยืน หยัดและ
ศรัทธาตลอดไป คือ
(๑) การเมืองและการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันเปนพระมหากษัตริยเปนประมุข
ของชาติ
(๒) การอยูรวมกันแบบแบงปนความสุขซึ่งกันและกันตามอัตภาพโดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ
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(๓) สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความสามารถ มีความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม และสงเสริมใหมีมาตรฐานของระบบการทํางานทั้งในระบบงานของเอกชนและ
ในหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับ
พรรคและคณะกรรมการ บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟน เฟอ นไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและ
ของมึนเมาอยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของชาติ
(๘) มีค วามเข าใจในนโยบายตั้ ง ใจสนั บสนุ น กิจ การของพรรคและปฏิ บัติ ต าม
ขอบังคับพรรค ทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ใหผูสมัครยื่น ใบสมัครตาม
แบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณา
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน สมาชิกได
สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
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การอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกพรรคตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคแรก
ใหถือวาผูสมัครไดรับเขาเปนสมาชิกของพรรค นับแตวันที่เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสาขาพรรคไดประทับรับใบสมัครนั้นแลว
ขอ ๑๓ การคัดค านผูสมัค รเปน สมาชิกสามั ญตองทํ าเปน หนั งสือมีสมาชิกสามั ญรับรอง
ไมนอ ยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลใหการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอเลขาธิการพรรคหรื อประธานสาขาพรรคแลวแต กรณีและใหสงวนคํ า
คัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๑
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเป น
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรดว ย มติข องพรรคต องเป น มติ ของที่ ประชุ ม ร วมกั น ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ข องจํานวนคณะกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ง หมด
และการลงมติใ หลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับ แตวัน ที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับ แตวันที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
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มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีม ติไปยังประธานรัฐสภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ใหสมาชิกสามัญ
ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญของพรรค และมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัตเิ ดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปน ผูที่ มีความรู มีอุ ดมการณอ ยา งแรงกลา และยึด มั่น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรั บ ผิ ดชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง และตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสูก ารบริหารประเภทตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการส งเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมี สมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแก มวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูป แบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่ อเปน การส ง เสริม ความรูค วามเข าใจทางการเมื อ งแก สมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวก
เขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่นเพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อ ใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ใหเปน พรรค
การเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับ
พรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
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(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอม รั บ การปรั บ ปรุ ง ตั ว เองเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความ สามั ค คี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
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(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใ หม เ สน อชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุม ใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๘) ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคว า งลงสองในสามของจํ า นวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให รองหัว หน า พรรคลํ าดั บ ตน ทํา หนา ที่ แ ทนและใหมี อํ านาจเรีย กประชุ ม ใหญ เพื่ อ เลื อกตั้ งคณะ
กรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภ ายในเก าสิ บวั น นั บแตวั น ที่ ตํา แหนง หัว หน าพรรคว างลง เว น แต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสีสิบหาวัน
ในกรณีที่มี เหตุใ หคณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหน งทั้งคณะใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคให เ ป น ไปตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ พรรค และมติ ข อง
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิ น เพื่อ เปน ค าใชจ ายเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรร
เป น จํ า นวนรวม ซึ่ ง พิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคยื่ น เสนอต อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็น ชอบในการแตง ตั้ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กํา หนดให มีก ารประชุม ใหญพ รรคอย างน อ ยป ล ะ ๑ ครั้ง และรายงานกิ จ การต อ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
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(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรคเป น ผู เรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี นี้ ต อ งดํ า เนิ น การให เ สร็ จ
ภายในเวลาไมเกินเจ็ดสิบวันซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามเลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาคณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย ประธานที่ ป รึ ก ษาพรรคหนึ่ ง คน
โดยหัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอ
รายชื่อคณะที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ให หั ว หน า พรรคเสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อี ก
สองตําแหนงที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมัชชาพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใ หคําปรึกษาแกหัวหนาพรรคในกรณีที่
หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ให หั วหน า พรรคประกาศรายชื่ อ ประธานที่ ป รึก ษาพรรค ประธานพรรค และประธาน
ที่ปรึกษา หัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๑ คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ ป รึ ก ษาหั ว หน า พรรค
อยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคเวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๒ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคมีหนาที่
ดังนี้
(๑) มีสิทธิ ไดรั บเชิ ญให เขา รวมประชุม ร วมกั บคณะกรรมการบริหารพรรคแตไม มีสิท ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) มีสิทธิเสนอแนวความคิดตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณ และ
ใหบรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ ปรึกษาพรรคจะตองใหมีการประชุม หารือภายในพรรคยอมกระทํ าไดภ ายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๓ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปน องคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะผูบริหารพรรคประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรคเปนประธานคณะผูบริหาร
(ข) รองหัวหนาพรรคเปนรองประธานคณะผูบริหาร
(ค) เลขาธิการพรรคเปนเลขานุการคณะผูบริหาร
(ง) กรรมการบริหารอื่น ๆ อีก ๓ คนเปนคณะผูบริหารซึ่งหัวหนาพรรคเปนผูแตงตั้ง
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสมแตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๔ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปน องคก รหลั กในการทํางานประจํ าในนามของคณะกรรมการบริห ารพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมืองหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบีย บและกํา หนดแนวทางการบริห ารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบี ย บ
ดานการคลังและทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สั ง คม วั ฒ นธรรม การทหาร การต า งประเทศ วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
คณะกรรมาธิการ แตละฝายอาจแยกย อยเปน ฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกั บ
โครงสรางของรัฐและระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๖ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตล ะคณะประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
ไมเกินสามคนและเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้นแตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตาม
ความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิ ก ารฝ า ยต า ง ๆ มี ว าระอยู ใ นตํ าแหน งเท ากั บ วาระของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๗ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๑) ศึกษาและพิจ ารณาปญหาตาง ๆ ที่ เกิดขึ้ น และพรอมที่จะบรรยายสรุป ขอศึก ษาและ
ขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึ ก ษาและพิ จ ารณาตลอดจนติ ด ตามการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล และ
เตรียมการใหการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภา และ
รัฐบาลตามโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณสุขในนามของพรรค
ขอ ๓๘ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรคใหถือเปนสิทธิของพรรค ผูใด
นําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะและขอความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกอน
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทัน
กับสถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๑ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูในการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔๒ สํานักงานใหญพรรคประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร อ ยและความปลอดภั ย ของสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมผูแทนราษฎร รัฐสภาและผลการประชุมสภาอาเซียน หรือ
รัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรี ย มข อ มู ล อภิ ป รายให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตนเลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๓ ให มี สํ า นั ก งานสาขาพรรคเป น หน ว ยงานในการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ ของพรรค
ในทอ งที่ ที่พ รรคได จัด ตั้ง สาขาพรรค โดยอยู ใ นการกํา กับ ดูแ ลของหั วหนา สํา นั กงานสาขาพรรค
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔๔ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ การของสาขาพรรค และให ค วามรู ท างการเมื อ ง
แกประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) ดําเนินกิจการและแผนงานในการดําเนินการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกั บ สํ า นั ก งานใหญ พ รรคและสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ ในการเลื อ กตั้ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั่ว ไปในแต ล ะครั้ ง ใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
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ขอ ๔๖ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณา
คัดเลือก ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค ซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๗ การตัด สิน คัดเลือ กบุ คคลลงสมั ครรั บเลือ กตั้ งให เป น อํ านาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๔๘ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๙ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่แ ละสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น
เปนผูพิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๐ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๑ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติหรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอ รั ฐ ธรรมนู ญหรื อ นโยบายพรรคและข อบั ง คั บ พรรค ตลอดจนการอภิ ป รายลงมติ ใ นที่ป ระชุ ม
สภาผูแ ทนราษฎร หรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
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ก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๒ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดหนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๓ แผนและกํา หนดระยะเวลาในการจัดตั้ งสาขาพรรคการเมื องในเขตเลือ กตั้ งใด
ใหขึ้ น อยู กับการพิ จารณาของคณะกรรมการบริห ารพรรคเปน ผูพิจ ารณาอนุ มัติต ามความประสงค
ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาว
ตองมีสมาชิกพรรคเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๔ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมตั ิ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๕๕ เมื่อ คณะกรรมการบริห ารพรรคได อนุ มัติใ หท องที่ใ ดจั ดตั้ งสาขาพรรคได ใ ห มี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรค
นั้นเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๖ เมื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคในวาระแรกได ค รบภาคละไม น อ ยกว า
หนึ่งสาขาแลว ภายในกําหนดระยะเวลาหาปใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรค
ขึ้นอีกภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
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ขอ ๕๗ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรค
นั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๕๘ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๕๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับ แรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๗ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทํ าบัญ ชีรับ รายจ าย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
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(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด ใหม
ภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๒ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๑
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๓ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปน ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖๔ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๖ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุม ใหญวิสามัญตอ งเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๗ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๓ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๘ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๗ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

การลงมติ ใ ห ถือเสีย งข างมากของสมาชิก ที่มาประชุ ม ในกรณีที่ มีเ สีย งเทากั น ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๙ ใหหั วหนาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถา หัวหนา พรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๑ คําบอกกล าวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนา พรรคแจ งกําหนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปน ผูกํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุม หรื อเรียกประชุ ม เปน พิเศษอี กก็ ได ตามความจํา เป น
หรือตามคําขอจากกรรมการพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปด ประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีประชุม พิเ ศษจะตองมีวาระหรือประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๕ ในสมัยประชุมรัฐ สภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมม า
ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธาน
ที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการ ฯ ปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ ๗๖ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและ
มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๗ ในสมั ย ประชุ ม รั ฐ สภา หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคอาจเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ต อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ขอ ๗๙ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๑ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุมและมติที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สวนการประชุม วิส ามัญอาจจะมีไ ดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรี ยกประชุมหรื อ
เมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อมี ผู เข า ชื่อ ร องขอให เรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ตามวรรคแรกใหค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๓ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๕ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๔ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘๖ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๘ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และ
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๙ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม โดย
ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
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หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๒ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายงานทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาค ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติใหทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค ซึ่งไดรับการ
บริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับ
บริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมาใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงิน ไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ยใ หหัวหนา
พรรคแจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๓ รายจายของพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
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หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๙๔ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๕ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๖ การรับและการจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กํ า หนดไว แ ต จ ะต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ ข อ บั ง คั บ พรรคหรื อ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายและรายรั บ
ซึ่งไดจากการสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๙๒ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจาย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของ
พรรค และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริงโดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือนโดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน ดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตองแลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงิน ของสาขาพรรคดวยทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอ งเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดื อ นเมษายนของทุ ก ป เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรคอนุ มั ติ แ ล ว ให หั ว หน า พรรครั บ รอง
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ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของ
พรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๙๘ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรื อละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๙ เมื่ อได รับ หนัง สื อตามข อ ๙๘ แล วใหหั ว หน า พรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วา
ไม มี มู ล หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล
ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๐ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๑ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
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(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐๒ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๑๐๑
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๕ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๖ พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารง
รักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๐๘ ในกรณีที่พรรคแนวสังคมประชาธิปไตยตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของสภากาชาดไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย จํานวน ๗ คน คือ
๑. นายอุดม ขันแกว
หัวหนาพรรค
๒. นาวาเอก อนุรักษ ศศิธร
รองหัวหนาพรรค
๓. นายจํานงค มหาวงษ
เลขาธิการพรรค
๔. นายเตชินท จุนสาย
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายเอกชัย ชูติพงศ
เหรัญญิกพรรค
๖. นายฐิติพงษ พรหมบุตร
โฆษกพรรค
๗. นางสาวมธุรดา จูมชัย
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

