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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสตรีเพื่อชาติ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคสตรีเพื่อชาติ
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคสตรีเพื่อชาติ ดังนี้
นโยบายพรรคสตรีเพื่อชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคสตรีเพื่อชาติจะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรคที่อยูภายใตกฎหมายของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๔ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการศึกษา
๕. นโยบายดานการสาธารณสุข
๖. นโยบายดานแรงงานและการพัฒนาอาชีพ
๗. นโยบายดานสวัสดิการสังคม
๘. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๑๐. นโยบายดานความมั่นคงของประเทศ
๑๑. นโยบายดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑๒. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๓. นโยบายดานผูทุพพลภาพ พิการ และผูดอยโอกาสในสังคม
๑๔. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
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๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
มุงเนนการแกไขใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ปรับปรุงวิถีการสราง
ระบบประชาธิปไตยภายใตบริบทของปญหาและแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับประชาชนโดย
(๑) ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย (Democratic Regime) หรือ (Democratic
Government) อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข ซึ่งมีองคประกอบของระบอบการปกครอง
ครบถวนสมบูรณทั้งสองดานไดแก (๑) หลักการปกครอง (Principle of Government) และ (๒)
รูปการปกครอง (Form of Government) โดยระบบรัฐสภา (Parliamentary System) แบบรวมอํานาจ
(Fusion Powers)
(๒) ทําใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน โดยอํานาจของประเทศหรืออํานาจอธิปไตยนั้น
เปนสวนของคนสวนใหญแสดงออกเปน ๓ ดาน คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ
ตุลาการ ทําหนาที่รักษาสิทธิประโยชนของคนสวนใหญ ซึ่งสะทอนอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
และเสรีภาพสวนบุคคลบริบูรณ ตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอันเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งใช
ปกครองประเทศ
(๓) ธํารงรักษาและเทิดทูน ไวซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย เสริม สรางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) สงเสริมใหประชาชนทุกคนเปนสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อการคุมครองสิทธิประโยชน
ของตนเองและการมีสวนรวมทางการเมืองในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีสวนรวมใหแกประชาชนทุกคน
(๕) ปฏิรูประบบการเมืองการปกครองใหมีภาพลักษณของธรรมาภิบาลครบถวนขาราชการ
และนักการเมืองตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนบุคคลที่ทํางานใหแกประชาชนดวยความเสียสละ
ซื่อสัตย สุจริต ใชอํานาจอยางเปนธรรม เปนบุคคลที่เสียสละในสังคมอยางแทจริง
(๖) แกไขปรับปรุงระบบกฎหมาย ยกเลิกกฎหมายลาหลังไมสอดคลองกัน จัดกลุมกฎหมายที่
มีเ จตนารมณ ใ ห เ กิ ด ผลลั พ ธ สุ ด ท า ยใกล เ คี ย งกั น ให มี เ อกภาพในการบั ง คั บ ใช แ ละบริ ห ารงานได
โดยสะดวกและเหมาะสมกับยุคสมัยตามกาลเวลา
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม
โดย
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(๑) สรางความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกระจาย
ทุน และการขยายกรรมสิทธิ์เ อกชนไปสูช าวนาชาวไร และผูทํางานมีรายไดนอย เพื่อเสริม สรา ง
การประกอบธุรกิจและประกอบอาชีพของประชาชนอันเปนการสรางประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ
และใหประชาชนสวนใหญของประเทศมีสวนแบงในรายไดแหงชาติอยางเปนธรรมจากเศรษฐกิจเสรีนิยม
(๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศดานการผลิต การคาและการบริการ
(๓) เสริมสรางเศรษฐกิจมหภาค ใชมาตรการทางการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินตลอดจนการใชวินัย
ทางการคลัง เพื่อใหเกิดความเจริญเติบโตและเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(๔) สรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาตลาดทุน และสงเสริมการคาและ
การลงทุนทั้งภายในประเทศและในตางประเทศ
(๕) กระตุนการเพิ่ม ศักยภาพในการแขงขันทางการคาของประเทศโดยปรับปรุงโครงสราง
ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหลดลงเหลือ ๒๕ เปอรเซ็นต และลดภาษีวัตถุดิบลงในระดับที่สามารถแขงขันได
(๖) ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใหกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และใหสิทธิพิเศษทาง
ภาษีเปนปจจัยการจูงใจแกผูลงทุน
(๗) ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจรเกี่ยวกับการจัดการดานมลพิษ และรักษา
สภาพแวดลอม
(๘) ปรับปรุงระบบและโครงสรางทางอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาความเจริญเติบโต
๓ ดาน ดวยกัน ไดแก
(๘.๑) ดานการผลิตเพื่อการสงออกและการแขงขันในตลาดโลก
(๘.๒) ดานการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
(๘.๓) ดานการผลิตเพื่อสงเสริมอาชีพและการพัฒนาอาชีพของประชาชน
(๙) ตั้งสถาบันการแปรรูปสินคาเกษตร รวมทั้งจัดหาอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
(๑๐) พั ฒ นา รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ จั ด ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ใ ห บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ความผาสุ ก
แกประชาชน ทั้งดานสาธารณูปโภคและเพื่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะใหบริการประชาชน
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ดวยราคาถูก ตองพัฒนาเพื่อสรางฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อใหเปน ทุน ชาติใ นการ
ถวงดุลอํานาจ การผูกขาด ตัดตอนของทุนตางชาติ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
จะใหศาสนาเปนหลักในการกลอมเกลาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนทุกคนใหเกิดสังคม
และวั ฒ นธรรม จริ ย ธรรมของประชาชนทุ กคนให เกิ ดสั ง คมและวัฒ นธรรมที่พึ ง ประสงคภ ายใต
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติโดย
(๑) ใหประชาชนทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนาใดไดอยางเสรี โดยใหถือวาศาสนา
ใดที่ประชาชนคนไทยนับถือเปนศาสนาประจําชาติของผูนับถือศาสนานั้นดวย
(๒) ดําเนินการใหสํานักสงฆ และสํานักปฏิบัติธรรม ที่ยังไมประกาศเปนเขตพันธสีมาให
ประกาศเปนเขตพันธสีมาเพื่อดําเนินการใหเปนวัดอยางถูกตองภายใตหลักเกณฑที่คณะสงฆในแตละ
จังหวัดกําหนด โดยยึดหลักความพอเพียง ความสะดวกของประชาชนเพื่อประกอบกิจทางศาสนา
(๓) ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในวันสําคัญของชาติตามวาระ
ที่สมควร
(๔) วางกรอบและมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม วิธีการปฏิบัติอันดี
งามแกป ระชาชนให เกิด วัฒนธรรม ประชาธิป ไตย สมานฉัน ทสามัค คี ชวยเหลื อเกื้อกู ลกัน ของ
ประชาชนในชาติ สงเสริมสิทธิมนุษยชน ชุมชนทองถิ่น ปราชญาชาวบาน สรางความเปนปกแผนของ
พหุสังคมใหมีคุณคาและเสมอภาคกัน
(๕) ธํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรมไทยใหดํารงและปรากฏตออารยประเทศ
๔. นโยบายดานการศึกษา
(๑) จัดระบบการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ป โดยรัฐในลักษณะใหเปลาและสนับสนุนทุนให
เปลาและกูยืมไดจนสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสัดสวนที่แตกตางกันตามความตองการ
(๒) จัดระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่ม โอกาสใหประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน กับการศึกษาภาคบังคับ ปรับปรุงและสรางแรงจูงใจและคานิยมตอการศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพในระบบอาชีวศึกษา
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(๓) ปรับปรุงระบบการศึกษาของชาติใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน เพิ่มการผลิตทรัพยากร
บุค คลที่ข าดแคลนให เพี ย งพอต อการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม เชน วิ ศ วกร ชา งฝ มือ ทุก สาขา
นักวิทยาศาสตร แพทย พยาบาล ทันตแพทย แพทยแผนไทย
(๔) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาลสอน และพัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมกับการกลอมเกลาใหเปนประชากรที่มีคุณภาพภายใตบริบทของประเทศ
(๕) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและเทียบโอนวุฒิการศึกษาทุกระดับจากประสบการณ
การทํางานของผูทํางานเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับเพิ่มคาตอบแทนการทํางานเพื่อเพิ่ม
วุฒิการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับคาตอบแทนการทํางาน หรือเพื่อการศึกษาตอ หรือเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
(๖) ปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกทางดานจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้ง
สงเสริมการอานหนังสือและการศึกษาตอเนื่องใหเปนวิถีชีวิตประจําวันของทุกคน
(๗) สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดวิธีการเรียน
สองภาษา
(๘) จัดตั้งโรงเรียนในทองถิ่น ชุมชน เพื่อใหบริการสอนเสริมภาษาอังกฤษในวันหยุดราชการ
และหรือนอกเวลาราชการ
(๙) ทุกหลักสูตรของการศึกษาภาคบังคับและอุดมศึกษาจะตองมีการเรียนการสอนหลักสูตร
ประชาธิปไตยอยางถูกตองครบถวน ตั้งแตระดับพื้นฐานและระดับตอยอดความรู
(๑๐) สงเสริม การศึกษาควบคูกับการพัฒนาการกีฬาทุกชนิดและเพื่อสงเสริม ศักยภาพของ
ประชากรทั้งดานสุขภาพอนามัยและสภาพทางจิตใจ
๕. นโยบายดานการสาธารณสุข
ประชาชนจะไดรับการคุม ครองดานสุขภาพอนามัยดวยระบบประกันสุขภาพทุกตัวบุคคล
(Universal coverage) สิทธิประโยชนที่ไมต่ํากวาความจําเปนพื้นฐานโดยเสมอภาคกันสามารถเชื่อมโยง
สิทธิที่แตกตางกันไดตามสิทธิแตละบุคคลมีโดยโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนพื้นฐานโดย
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอและ
ตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกายของ
ประชาชน
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(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดกลุมงานเชิงรุก สงเสริมและปองกันและงานเชิงรับ รักษาฟนฟูใหมกี ารบูรณาการรวมกัน
ทุกมิติ พรอมการรักษาระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมทั่วไป
(๕) กํากับคาใชจายดานสาธารณสุขมิใหสูงเกินความจําเปน ควบคุมระบบการจายคาบริการ
ทางการแพทยใหเปนธรรม และเหมาะสมในทางปฏิบัติ
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๖. นโยบายดานแรงงานและการพัฒนาอาชีพ
ใหแรงงาน (Labour) หรือคนทํางาน (Worker) เปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สรางความสุขใหแกประชาชน สรางความเจริญมั่นคงใหแกชาติไทย
(๑) แกไขพัฒนากฎหมายแรงงานทุกฉบับ ยกเลิก และรวบรวมใหเปนประมวลกฎหมาย
ดานแรงงาน มีเอกภาพสอดคลองกันในเชิงการบังคับ ใช การใหความคุมครอง การใหสวัสดิการ
ดวยระบบบูรณาการใหทันโลกาภิวัตน และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(๒) พัฒนาระบบการใชแรงงานสมบูรณ (Full employment) ในงานที่เหมาะสมกับคนไทย
จํากัดงานพิเศษ หรืองานเฉพาะใหแกแรงงานตางชาติ ดวยระบบการจางงานตามกฎหมาย สกัดกั้นการ
หาประโยชนจากการคามนุษยขามชาติอยางเด็ดขาด
(๓) จัด การด านตลาดแรงงานในประเทศและต างประเทศอย างมีป ระสิท ธิภ าพ พัฒ นา
คุณสมบัติและฝมือการทํางานของประชากรวัยแรงงานใหเขาสูตลาดแรงงานไดอยางภาคภูมิ
(๔) สรางกระแสการยอมรับแรงงานทุกอาชีพทุกวิชาชีพ และทุกระดับที่สุจริต เปนบุคคลที่
มีเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมเสมอกัน
(๕) สงเสริมพัฒนามาตรฐานของแรงงานในอาชีพ วิช าชีพที่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศตองการ เปนศูนยกลางของภูมิภาคในการบริหารจัดการดานแรงงานสูตลาดโลก
(๖) สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพนอกระบบการจางงานเพิ่ม รายได จัดหาตลาด
หรือตลาดกลางรับซื้อ ผลงานหรือแรงงานนอกเวลาทํางานปกติ ใหเกิดมูลคาเพิ่มในการหารายได
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(๗) ใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทุกสัญชาติเปนแรงงานที่ถูกกฎหมาย ไดรับสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสม และเสียภาษีเงินไดตามที่รัฐกําหนด
(๘) จัดระบบความคุมครองแกแรงงานในราชอาณาจักรทุกคนใหมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางาน
(๙) สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การจัดตั้งสหภาพ สหพันธ สมาคม สภา ใหกวางขวาง
สนับสนุนการรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาระบบไตรภาคี และระบบตัวแทนแตละฝายใหมีประสิทธิภาพ
๗. นโยบายดานสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมทั้งสองระบบ คือ ระบบที่เก็บภาษีพิเศษหรือเงินสมทบ และระบบที่ไมเก็บ
เงิ น สมทบ จะให ค วามคุ ม ครองแก ทุ ก คนในราชอาณาจั ก ร และบุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยทุ ก คนนอก
ราชอาณาจักร ตามกรอบของโครงการดานสวัสดิการสังคมที่รัฐกําหนดขึ้นโดย
(๑) ประชาชนทุกคนจะไดรับสิทธิดานสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดใหโดยเสมอภาคกัน โดยเทา
เทียมกัน หรือไดรับจากสิทธิอื่นที่เหนือกวาได หากไดรับสิทธิอื่น ๆ ต่ํากวาจะไดรับการเพิ่มเติมสิทธิ
นั้นจากระบบสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให
(๒) สนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการสังคมแบบเก็บเงิน สมทบกับผูมีรายไดเหนือเกณฑ
ความยากจนของประเทศ
(๓) ประชาชนที่ขาดโอกาส ศักยภาพต่ํา ประสบภัยพิบัติรุนแรง พิการหรือทุพพลภาพจะ
ไดรับสวัสดิการคุมครองดูแลจากรัฐมากกวาบุคคลปกติ
(๔) กระจายระบบสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ อย า งเป น ธรรมและทั่ ว ถึ ง ต อ ต า นระบบอุ ป ถั ม ภ
พวกพอง ในการรับสวัสดิการจากรัฐ
(๕) สนับสนุนชวยเหลือใหบุคคลชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืนตามอัตภาพ และเพียงพอตอ
การดํารงคุณภาพชีวิตที่ไมต่ํากวาความจําเปนพื้นฐาน
(๖) ขยายความคุมครองดานสวัสดิการสังคมของรัฐแกคนไทยในตางประเทศในระบบสมัคร
ใจในชวงเริ่มตน และนําสูภาคบังคับในอนาคต เพื่อความตอเนื่องในสิทธิประโยชนที่จะไดรับในวัย
ชราภาพทุกคน
(๗) นําระบบความปลอดภัยกับในสังคม (Social Safety net) ใหเปนหลักในการจัด
สวัสดิการสังคมของประเทศ
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๘. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหถูกใชไปโดยคุมคา ประหยัด
เหมาะสมกับกาลเวลา สําหรับประเทศไทยซึ่งอุดมสมบูรณนั้นเปนวาระแหงชาติที่ตองเรงปฏิบัติโดย
(๑) ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพิทักษรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมทันกระแสโลกาภิวัตน และคุมคาตอชาติมากที่สุดในการใชทรัพยากร
(๒) สนับสนุนโครงการปลูกตนไมใชหนี้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกองทุน
เพื่อโลกรมเย็น (Local carbon credit of Thailand) เชื่อมโยงกับสากล
(๓) รณรงคการใชวัสดุจากธรรมชาติแทนการใชพลาสติกปองกัน และแกปญหามลภาวะ
และสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบันและอนาคต ฟนฟูความเสื่อมโทรมที่ถูกทําลาย
(๔) ทรั พยากรธรรมชาติใ นราชอาณาจั กร ถื อเป น สมบั ติ ช าติ รว มกั น การจะขุ ด เจาะ
ใหอาชญบัตร สัม ปทานในการขุดแรหรือทรัพยากรอัน มีคาใด จะตองประชาสัมพัน ธใ หทราบทุก
ประเทศ และประเมินผลใหเปนมติของประชาชน
(๕) กํา กั บ มาตรฐานการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และสารก อ มลพิ ษ จากโรงงานอุ ต สาหกรรมให
เครงครัด
(๖) สรางความรู ความเขาใจ เรื่องรักษาสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางตั้งแตระดับครัวเรือน
ชุมชน และสังคม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพัน ธอัน ดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครองใน
ลัทธิที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญ ญาตาง ๆ โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้น อยา ง
สมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุน และสงเสริม ใหสถานฑู ตไทยที่ประจําอยูในประเทศต าง ๆ เปน ตัวกลาง
ในการขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) รั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศให น อ ยที่ สุ ด โดยปราศจากเงื่ อ นไขที่ จ ะทํ า ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เนนเพิ่มนโยบายทางการฑูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคม และวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานการปฏิบัติการทางการฑูต
(๘) กําชับใหสถานฑูตที่ ประจํา อยูใ นตางประเทศใหดูแ ลชวยเหลือคุ มครองและบริการ
คนไทยที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมผานสถานฑูตไทยหรือ
สถาบันศูนยศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยฑูตฝายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับสนุน ใหมีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติและการติดตามจับกุม ผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรือการ
หลบหนีออกนอกประเทศ
๑๐. นโยบายดานความมั่นคงของประเทศ
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัย
คุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุน ดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึก และครอบครัว
ทหารใหดีขึ้น เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือ และ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(๖) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทํา
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทางทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๙) ให เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และความเข ม งวดของระบบการตรวจสอบคนเข า เมื อ ง
โดยผิดกฎหมาย ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๑๑. นโยบายดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ความเหมาะสมทางยุทธศาสตรภูมิศ าสตรของประเทศไทย เหมาะสมกับภาคเกษตรและ
การทองเที่ยว มีจุดเดนในดานอุตสาหกรรม การบริการ จึงกําหนดนโยบายพัฒนาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดย
(๑) แก ป ญ หาที่ ดิ น ที่ ดิ น ทํ า กิ น ด ว ยวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ท างการเกษตรกรรม
สนับสนุน ศูน ยขอมูลวิ ช าการทางการเกษตร ใหเปน แหลง ขอมูลเปน พี่เลี้ยงในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมใหเกิดการลงทุนเพาะปลูกที่เกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด
(๒) สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย ลดการนําเขาสารเคมี
(๓) จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีอํานาจและมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการประกอบการและการพัฒนาอาชีพ
๑๒. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สงเสริม การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยเนนใหอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนา เพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการสงออก
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(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
กอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชใ น
เชิงอุตสาหกรรม การเกษตร และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ เพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนับสนุน ใหหนวยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่คิดคน โดยคนไทยมา
ประยุกต เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุน ใหมีการลงทุน วิจัยและพัฒนารว มกัน กับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใหกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๓. นโยบายดานผูทุพพลภาพ พิการ และผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ผูทุ พ พลภาพ พิ ก าร จะได ก ารขึ้ น ทะเบี ย น เพื่ อ รั บ การช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ โดย
เสมอภาคกัน
(๒) จัดสถานที่การใหบริการชวยเหลือผูทุพพลภาพ พิการ ผูสูงอายุ ที่ไมมีผูดูแลใหเพียงพอ
(๓) ปรับปรุงแกไขกฎหมายคนพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองในการใหความ
คุมครองอยางเปนระบบ
(๔) ผูดอยโอกาสจะไดรับสิ ทธิใ นการลงทุน ในงานภารกิจของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้ น เปน องคก ร
และมีรายได เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนดูแลในเวลาที่ยาวนาน
๑๔. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่ม มาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเปนเจาของแถบคลื่น ความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้น สวนและ
ประกอบภายในประเทศ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๕) สนับสนุน ใหมีการขยายเสน ทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะ
การขนสงเพื่อพัฒนาธุรกิจดวยการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคม
ทางรถยนตทางบก และทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริมการใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการ
สูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสน ทางการบรรทุก
น้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
ขอบังคับพรรคสตรีเพื่อชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคสตรีเพื่อชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมผูจัดตั้งพรรคสตรีเพื่อชาติ เมื่อวันที่
๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ ไดมี ม ติเ ป น เอกฉัน ท รับ รองข อ บัง คั บพรรคฉบับ นี้ เ พื่อ เปน แนวทางและ
หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรค และดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสตรีเพื่อชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวาพรรคสตรีเพื่อชาติ ใชชื่ออักษรยอวา “สพช.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา National Women Party ใชชื่ออักษรยอวา “ NWP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
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(๑) พรรคสตรีเพื่อชาติ ชื่อพรรค หมายถึง บทบาทสตรีเขามาทํางานเพื่อชาติใชเครื่องหมาย
เปนภาพวงกลมสองชั้น หมายถึง การเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่งในพลังของสตรีไทย ดานบนมีขอความวา
พรรคสตรีเพื่อชาติ ดานลางของเครื่องหมายมีขอความภาษาอังกฤษ ความวา National Women Party
ภายในวงกลม มี ด อกมะลิ ส ามดอกคั่ น ระหว า งภาษาไทยกั บ ภาษาอั ง กฤษด า นซ า ยและขวา
ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นใน ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีภาพสองมือแบกรับแผน
ที่ประเทศไทย และธงไตรรงค หมายถึง ความพรอมที่จะทํางานและเชิดชูเพื่อชาติ ดวยความทุมเทดวย
ชีวิต พื้นสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ในปณิธานที่ซื่อสัตย ยึดมั่นผลประโยชนแหงชาติมากกวาสวนตน
ดังภาพ

(๒) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรคเป น เครื่ อ งหมายย อ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ
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ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๙๓๙/๓๒ หมู บ า นดอนเมื อ งวิ ล ล า ๒
ถนนเพิ่มสิน หมูที่ ๒ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคสตรีเพื่อชาติ ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคสตรีเพื่อ
ชาติ สาขา …………………
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
เจตนารมณ และอุดมการณ
พรรคสตรีเพื่อชาติ เกิดขึ้นจากความรวมมือของกลุมสตรีไทยจากทุกสาขาอาชีพในสังคมที่มี
เจตนารมณในการสรางพรรคการเมืองที่เปนของประชาชนอยางแทจริง ใหเปนทางเลือกของสังคมไทย
และยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Democratic Regime) อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชาติใหมีความเสมอ
ภาคกัน ทุกดานระหวางหญิง ชาย โดยไมมีความแตกตางทางชนชั้น ชาติพัน ธุ สีผิว เพศ ศาสนา
วัฒนธรรมและความเชื่อตาง ๆ โดยใหทุกคนมีสวนรวมพัฒนาใหประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
ขอ ๗ สมาชิกพรรคสตรีเพื่อชาติ มีเพียงประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่
ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมตั ิใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๐ การสมัครเปนสมาชิกพรรคสตรีเพื่อชาติใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของ
พรรคตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกไดสมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๑ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํา คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแลว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๒ ถ า คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ไ ม รั บ ผู ใ ดเป น สมาชิ ก สามั ญ โดยจะมี
คําคัดคานหรือไมก็ตามใหมีหนังสือ แจงใหผูนั้น ทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร
พรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๗ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๔ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๓ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ข องจํานวนคณะกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ง หมด
และการลงมติใหลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน
นับ แตวัน ที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
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และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรค
การเมืองอื่นไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคสตรีเพื่อชาติ ใหยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญ
พรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งหมดที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถ และมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรือข อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) รว มรั บ ผิด ชอบต อเสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบัง คับของพรรคอยางเครงครั ด ใหการสนั บสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูป แบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๙ เพื่อเปน การส งเสริมความรูความเขาใจทางการเมื องแกสมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัย และจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคสตรีเพื่อชาติ ใหเปนพรรคการเมืองที่มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่ น ในอุดมการณข องพรรคและไม ฝาฝน ตอระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตี หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของ
พรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ งและทํ า ให ก ารเมื อ งมี
คุณธรรมสมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรัก
ชาติเปนอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๒ ให มีก รรมการคณะหนึ่ง เป น คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่ง เป น องคก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
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ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตอง
มีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๒
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใ หม เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรใ ห เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ใหร องหัว หน าพรรคลํ าดั บต น ทํ าหนา ที่แ ทน และใหมี อํา นาจเรีย กประชุม ใหญเ พื่อ เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนือ จากที่กํา หนดในขา งตน ใหหั วหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุ มใหญเพื่ อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรค
การเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบี ยบและจั ดตั้ ง หน วยงานตา ง ๆ เพื่ อปฏิบั ติง านใหเ ปน ไปตามนโยบาย
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจ ายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) 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
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
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(๑๘) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ กฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๗ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) 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 คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิ กพรรค มีหน าที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรั พยสิน หนี้สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๘ ใน การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ท นราษฎ รทั่ ว ไปใน แ ต ล ะครั้ ง ให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทํา
หนาที่คัด เลือกสมาชิกพรรคที่เ หมาะสมและมี คุณสมบั ติถูกตอ งตามกฎหมาย เพื่อ สงเขา สมัครรั บ
เลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน และแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่
กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๙ 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
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวน หรือ แบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดสวน หรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่
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
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ขอ ๓๐ การตัดสิน คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปนที่สุด
ขอ ๓๑ สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๒ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปน
ผูพิ จารณาแล วแจง ให ค ณะกรรมการบริ หารพรรคได รั บทราบและพิ จารณาตอ ไป ในกรณี ที่ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๓ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือ งในเขตเลือกตั้งใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา
สามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๔ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลื อกตั้งนั้น ๆ จํานวนไม นอยกวาสามสิบคนขึ้น ไป โดยจัดทํ า
ทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดให
มีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้ง
นั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๖ ให มีค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก สามั ญซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนจากตําแหนง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๖
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๖ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๔) จัดทํ าบั ญชี รายรับ รายจ าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่ สาขาพรรคไดประสบปญหาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรค เปน ผูทําหนาที่แ ทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๐
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๔๒ ใหประธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๔๓ ใหจัดการประชุม ใหญสาขาพรรคอยางนอ ยปละหนึ่ งครั้งเพื่ อแถลงผลงานใน
รอบป และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๔ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
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(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๒ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๖ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๘ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๕๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๑ ให มี การประชุ ม คณะกรรมการบริ หารพรรคอย า งนอ ยสองเดื อ นตอ ครั้ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะ
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กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเ ลขาธิการพรรคเป น
เลขานุการในที่ประชุมแตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการ
พรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๖ การประชุม ใหญส ามัญหรือวิส ามัญของสาขาพรรคประกอบดวยสมาชิ กของ
พรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๖ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อเสี ย งขา งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุม กรณี ที่ มี เ สีย งเท ากั น ให ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม ใหญสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรือไม อยูใ นที่ประชุม ใหค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป น
ประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ คําบอกกลาวเรี ยกประชุมใหญส าขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้งและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
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แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทํา
หนาที่แทน
ขอ ๖๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามขอ ๖๕
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๖๕ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชี
ของพรรค
ขอ ๖๕ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๖ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจงการ
จัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
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งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับสนุน จากรัฐ และรายไดอื่น ที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๗ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคตองรับรองความ
ถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๖๕
ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค มีหนาที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๖๙ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่ง
ไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๐ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไป
ฝากไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๒ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๗๑ แล ว ใ ห หั ว หน า พรรคมอบอํ า น าจใ ห
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น
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วาไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิน กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๔ 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
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๕ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๔
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๔
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๖ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๗ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
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(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๘ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใ ด ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๙ พรรคสตรีเพื่อชาติมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคให
ดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๑ ในกรณีที่พรรคสตรีเพื่อชาติตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสตรีเพื่อชาติ
คณะกรรมการบริหารพรรคสตรีเพื่อชาติ จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน คือ
๑. นางนิตยาภรณ จิตตมณีธรรม

หัวหนาพรรค

๒. นางพิมพพิชชา หองริ้ว

รองหัวหนาพรรค

๓. พันตํารวจโทหญิง ฐิชาลักษณ ณรงควิทย

เลขาธิการพรรค

๔. นางสาวจินตพัฒน สิทธิ์เดชทรงพล

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางนูรีดา ภูมิประเสริฐ

เหรัญญิกพรรค

๖. นางอารียา กันยะ

โฆษกพรรค

๗. นางสาวสุณัฏฐา อนันตอัญญะกร

กรรมการบริหารพรรค

๘. นางสาวภัทธรพรรณ กิ่งจันทร

กรรมการบริหารพรรค

๙. นางสาวชาลิตา ฉัตรบรรยงค

กรรมการบริหารพรรค
และนายทะเบียนพรรค
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

