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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคมัชฌิมา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมื องได รั บจดแจ งการจั ดตั้ งพรรคการเมื อง ชื่ อ พรรคมั ช ฌิ ม า
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมื อง ข อบั งคั บพรรคการเมื อง และรายชื่ อคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง
ของพรรคมัชฌิมา ดังนี้
นโยบายพรรคมัชฌิมา
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําประกาศเจตนารมณ
สถานการณ โลกทั้ งด า นเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ ง ได สร างผลกระทบอย างรุ น แรง
กับสังคมไทยอยางไมเคยปรากฏมากอน นับแตวิกฤตการณดานพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จนยุคสมัยแหงการใชพลังงานน้ํามั นราคาถูกไดจากโลกและสังคมไทยไปอยางสิ้นเชิ ง
ส งผลกระทบให เศรษฐกิ จของโลกและไทยชะลอตั ว ซ้ํ าเติ ม ด ว ยป ญหาโรคระบาดในคนและสั ต ว
ทั้งโรคซารและไขหวัดนกที่ขยายตัวไปทุกภูมิภาคของโลก ภัยคุกคามจากการกอการรายในทุกรูปแบบ
ที่กระจายตัวไปยังทุกแหง อีกทั้งภัยจากธรรมชาติ ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวเพื่อใหรอดพนจาก
ผลกระทบดังกลาว
ขณะเดี ยวกั นประเทศไทยเองก็ ยั งต องเผชิ ญกั บป ญหานานั ปการของภายในประเทศ อาทิ
ความไม ส งบในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต การขาดดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด การส ง ออกชะลอตั ว
ความตกต่ําของตลาดทุนในประเทศ ปญหาหนี้สินในภาคครัวเรือน ปญหาการวางงาน ปญหาทางสังคม
ในทุ กมิ ติ ทวี ความรุ น แรงขึ้ น ป ญหาการปฏิ รู ปการเมื องที่ ยั งไม บรรลุ ผ ล ก อ ให เกิ ดการบิ ดเบื อน
ในการใชรัฐธรรมนูญ องคกรอิ สระตาง ๆ ไมสามารถทําหน าที่ไดอยางสมบู รณ การผูกขาดในทาง
การเมืองและทางธุรกิจ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
แตกระบวนทัศ นทางด านความคิดที่ เขาใจถึงแกน แทของปญหาเทานั้น ที่จะชวยขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราใหกาวขามพนวิกฤตและผานผลกระทบที่กําลังถาโถมเขาใสประเทศไดอยางภูมิใจ
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การบริหารและการจัดการประเทศชาติที่ผานมา ไมสามารถแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชน
ไดอยางที่หลายฝายคาดหวัง จนพี่นองประชาชนตางเบื่อหนายและสิ้นศรัทธาตอระบบพรรคการเมือง
สรางเจตนคติที่ไมดีซึ่งกัดกรอนสังคมไทยใหเกิดความแตกแยกแบงฝาย แตดวยเอกลักษณของสังคมไทย
ที่ยึ ดมั่น ในสถาบั น พระมหากษัตริ ย สถาบั นครอบครั ว ชุม ชน และความรักในอิ สรภาพ จึ งทํ าให
สังคมไทยไดแสวงหาทางออกไดอยางลงตัวตลอดมา พรรคมัชฌิมาเห็นวาวิถีไทยนี้ เปนแนวทางแกไข
ปญหาไดอยางสันติและยั่งยืนสืบไป
พรรคไดกอตั้งขึ้นเพื่อจะนําเอาพลังแผนดินที่มีอยูในสังคมไทยมาบูรณาการเพื่อระดมความคิด
เรงรังสรรคแนวทางการแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนอยางเปนรูปธรรมและเปนจริงได
ควบคูกับการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมโดยไมเดินตามวิธีเดิ มซึ่งดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ที่ไมสรางสรรค มุงแตการเผชิญหนา การทาทาย และการโจมตีกันอยางขาดสติ นําประเทศชาติและ
สถาบันมาเปนเครื่องมือทําลายลางกัน ซึ่งนับวันจะยิ่งทําใหประเทศชาติถลําลึก จมดิ่งในหุบเหวแหงวิกฤต
จนยากที่จะเยียวยาใหกลับคืนได หากปลอยใหดําเนินไปตามยถากรรมอยางที่เปนอยูตอไป นอกจาก
ประเทศชาติจะตองเผชิญหนากับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลายแลว พี่นองประชาชนทุกหมูเหลา
ก็ตองเผชิญหนากับความยากลําบากที่เลวรายอยางสุดคะเน หากไมมีการแกไขอยางถูกตองและถูกวิธี
พรรคจึงเชื่อมั่นวาหากคนไทยรวมกันผนึกกําลังดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การหันหนา
เขาหากัน ลดการเผชิญหนาและการทาทายลงอยางมีสติ จะทําใหสังคมไทยมีพลังโดยใชแนวคิดของ
นโยบายใหมที่มุงพัฒนาชาติอยางถูกวิธี ประยุกตกับพื้นฐานแหงความรู สติปญญา ตลอดจนทักษะ
ที่เขาถึงรากเหงาแหงปญหาและการทันตอสถานการณโลก จะชวยสรางสังคมไทยและประเทศไทยของเรา
ใหกาวพนวิกฤต มีความเจริ ญรุงเรื องอย างเข มแข็งมั่นคง จนสามารถปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกสวน
ของสังคมไทยใหสมดุลและยั่งยืน
พรรคจึงเสนอแนวทางแกไขปญหาและฟนฟูประเทศ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑. ยึดมั่นและดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ โดยการยกฐานะการปกครอง
สวนทองถิ่นทุกระดับใหเปนนิติบุคคล
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๓. สงเสริมใหมีการรับและเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวาง ในวิถีที่เปน
ประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และสิทธิที่จะรับรูขาวสารขอมูล
อันเปนจริง ทั้งนี้ โดยไมขัดตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๔. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขความบกพรองในสังคม และชวยพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย สามารถตรวจสอบและควบคุมการทํางานของราชการ
และฝายบริหาร รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชน
๕. ปฏิรูประบบราชการและดําเนินการปองกันปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงอยางเด็ดขาด
และจริงจัง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรางระบบการตรวจสอบพนักงาน
ของรัฐทุกระดับอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเปดโอกาสใหภาคประชาชนมามีสวนรวมดวย
อยางเปนรูปธรรม
๖. ปรับปรุงและสงเสริมกลไกการทํางานของระบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา เพื่อเสริมสรางความพรอมดานขอมูลแกสมาชิกรัฐสภา
และประชาชน
๗. สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง โดยใหมีการเลือกตั้งผูบริหารในทุกระดับ
ให ท องถิ่น มี อํ านาจตั ดสิ นใจและมีส วนร วมในการพั ฒนาตามโครงการที่ จะกํ าหนดโดยท องถิ่ นเอง
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในแตละทองถิ่น
๘. เรงรัดแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเงินอุดหนุน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตลอดจนเพิ่มความพรอมใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น และใหมี
การจัดแบงรายไดอยางเหมาะสม
๙. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงกฎหมายรับรองสิทธิ
ของประชาชนในการรับรูขาวสารของทางราชการ
๑๐. พัฒนาระบบดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหการใชสื่อเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดตอสังคม ชุมชน และตอประชาชนอยางแทจริง
๑๑. สนับสนุนใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการพัฒนาทาง
การเมื อง และในการตั ด สิ น ใจประเด็ น สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม สิ่ งแวดล อม และ
ทรัพยากรของชาติ
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๑๒. ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่ลาสมัยใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
โดยยึดถือปรัชญา ภูมิปญญาไทย และมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. ลดขั้นตอนการทํางานของระบบราชการ เพื่อความรวดเร็ว และเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
๒. นโยบายดานการเกษตรและปาไม
๑. ปฏิรูปโครงสรางการผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนใหเกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่มีปญหาดานการตลาดมาปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานที่หาตลาดไดงาย ราคาดี เหมาะสมกับพื้นที่
และมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพและทรัพยากรในทองถิ่น และลดการใชสารเคมีที่มีพิษภัย
ตอสุขภาพของประชาชนทุกรูปแบบ
๒. สงเสริมและริเริ่มใหเกษตรกรทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเพื่อการชวยเหลือตนเอง
โดยจัดหนวยงานลงไปใหความรูและชวยเหลือแกเกษตรกร เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
๓. พัฒนาและจัดสรรระบบชลประทานใหสามารถสงน้ํ าเขาไปยั งสวนไรน าของเกษตรกร
อย างเป น ธรรมและเพี ยงพอต อการประกอบอาชี พ ทั้ งโดยการใหการสนับสนุ นจากสวนกลางหรื อ
จากในทองถิ่นเอง โดยเนนการจัดการน้ําอยางประหยัด
๔. จัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อสามารถกําหนดใหเกษตรกรขายสินคาไดในราคาที่เหมาะสม
มี ก ารประกั น ราคาขั้ น ต่ํ า และจํ า หน า ยผลผลิ ตทางการเกษตรให ไ ด ใ นราคาที่ เป น ธรรม หรื อ ใช
มาตรการอื่นใด นับแตระดับทองถิ่น ที่จะปกปองราคาของสินคาเกษตรไดอยางถาวร
๕. แกไขปญหาและปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร หรือพักการชําระหนี้ไวชั่วคราว ตลอดจน
สนับสนุนแนวทางกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตร
๖. สงเสริมใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนการสงเสริมใหเอกชนลงทุน
ในดานการเกษตรออกไปสูชนบท เชน โรงงานไฟฟาชีวะมวล โรงสีชุมชน โรงปุยชุมชน
๗. สงเสริ มและพั ฒนาใหมี ระบบสหกรณ การเกษตรมีความเขม แข็ง ให มีการจั ดการแบบ
ธรรมาภิบาลและจัดการเชิงธุรกิจ
๘. จัดตั้งตลาดกลางเกษตรระดับอําเภอ จังหวัด และภาค ใหมีบุคลากรและหนวยราชการ
รับผิดชอบ ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง
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๙. ปรับปรุงบทบาทของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด เพื่อใหใชเปน
สถาบันที่ชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรและการพั ฒนาชนบทอยางแทจริง โดยการ
ใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร และใหมีดอกเบี้ยผอนปรน
๑๐. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเรงดวนและจริงจัง เพื่อใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยางแทจริง
มีที่ดินเปนของตนเอง
๑๑. การพิ ทั กษ รั กษาทรั พยากรธรรมชาติ โดยการอนุ รั กษ และปลู กป าทดแทน ตลอดจน
การอนุรักษสัตวปา สัตวน้ํา ใหสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยา โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง
และทั่วถึง
๑๒. สนับสนุนโครงการปลูกปาไมโตเร็วในเขตพื้นที่ที่ปริมาณน้ําฝนตกนอย เพื่อนําไมโตเร็ว
ไปเปน เชื้อเพลิงในการผลิตกําลังกระแสไฟฟา และสงเสริม พื้นที่ที่มี ปริมาณน้ําฝนตกมาก ปลูกยาง
หรือปลูกปาลมน้ํามัน
๑๓. สงเสริมการเลี้ยงสัตว ๗ ประเภท ไดแก โค (โคเนื้อ โคขุน โคนม) กระบือ ไก สุนัข
แมว นก (นกเขา นกกรงหัวจุก) ปลา โดยการปรับปรุงพันธุสัตวใหเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการประกวดพันธุสัตวเพื่อการพัฒนาพันธุ สงเสริมใหมีตลาดกลางคาสัตวเลี้ยง
ปรับปรุงแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการสงออกใหสะดวก
๑๔. เรงรัดใหกรมที่ดินจัดการปฏิรูปการบริหารจัดการ พัฒนาระบบขอมูลที่ดิน ทะเบียนที่ดิน
และใช แ ผนที่ ที่ ดิ น มาตราส วน ๑:๔,๐๐๐ ให นํ า ระบบคอมพิ วเตอร โดยมี พื้ น ฐานการจั ด รั ง วั ด
มาตรฐานเดี ยวกับระบบ GPS เพื่อเป นขอมู ลบริหารจัดการทรัพยากรดิน และที่ ดินของชาติ เพื่อใช
ประโยชนรวมกัน
๑๕. เร งรั ด การออกเอกสารสิ ท ธิ ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ประชาชนได รั บ ประโยชน
โดยการเพิ่มงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร ตลอดทั้งการประชาสัมพันธใหประชาชนใหความรวมมือ
และให องคการบริหารสวนท องถิ่นร วมเปน เจาหนาที่ในการดําเนินการออกโฉนดที่ดิ นตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
๑๖. ดําเนินการจําแนกที่ดิน พื้นที่สงวนหวงหาม และพื้นที่ทําประโยชน เปนที่ดิน ส.ป.ก. ๔ - ๐๑
ที่ดินสาธารณประโยชนของกรมที่ดิน ใหผูถือครองที่ดินที่เขาไปอยูอยางไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินอยางถูกกฎหมาย และใหเปนไปตามขอเท็จจริง
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๑๗. สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การบํารุงดิน
การใชปุยเคมีชีวภาพ การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร การปองกันน้ําทวม
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๑. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหมีความเปนธรรมมากขึ้น ขจัดระบบการครอบงํา และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒. จัดมาตรการเรงดวนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพการเงินและการคลังทั้งระบบ และจัดใหมี
หนวยงานโดยตรงเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพการเงินและการคลังสาธารณะของประเทศอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
๓. ปรับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และแกไขกฎหมายการคลัง ภาษีอากร ใหสนองตอบ
ในรูปการจั ดเก็บภาษี ของแตละบุ คคล แต ละองค กร สรางความเป นธรรมและแรงจูงใจใหเสี ยภาษี
ในเพดานต่ํา แตมีฐานการจัดเก็บกวางขวางขึ้น
๔. จัดพัฒนาแกไขระบบการคลังและงบประมาณใหมีระบบประมวลผลเปนปจจุบันตลอดเวลา
เกิดขอมูลสําคัญที่ทันสมัย สามารถประมวลผลไดทันการณ
๕. ทบทวนการจัดทํางบประมาณใหเปนระบบ มีแนวยุทธศาสตรและกลยุทธเกี่ยวกับการใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ลดรายจายใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
๖. จัดทุนสํารองของประเทศใหมีดุลยภาพมั่นคง และบริหารความเสี่ยงในการถือครองเงินและ
สินทรัพยตางประเทศ ปรับกลไกของการเงินการคลังใหสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงตอภาวะผันผวน
ทางเศรษฐกิจและการเงินระหวางประเทศ
๗. สนับสนุนใหมีมาตรการลดความเหลื่อมล้ําของรายได โดยมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม
๘. ปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหสนองตอบตอยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนด ในดาน
การกระตุ น เศรษฐกิ จ การปรั บสมรรถภาพ การแข งขั น ของประเทศ มี การจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงานตาง ๆ ใหเสริมกัน สามารถบรรลุตามจุดประสงคตามกรอบที่วางไว
๙. ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
และพอเพียง มีการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานและพลังงาน เนนความรูความสามารถในการแขงขัน
และการหารายไดเขาประเทศ
๑๐. ใหบูรณาการหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายตลาด แสวงหาโอกาส
การลงทุนทั้งในและตางประเทศ
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๑๑. ให ความสํ า คั ญ ในการแก ป ญ หาหนี้ สิ น นอกระบบ ด วยการกระจายการลงทุ น และ
การกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมากขึ้น รวมทั้งสรางโอกาสใหแกผูดอยโอกาส
ทางสังคมทั้งในเมืองและชนบท
๑๒. ผลั กดั น ให มี กระบวนการสร างรายได ใ ห กั บ ประชาชนในทุ กระดั บ โดยใช ศั ก ยภาพ
ของชุมชนในระดับฐานราก ตั้งแตการผลิตถึงการบริโภค เชื่อมโยงในระดับครอบครัว วิสาหกิจชุมชน
ถึงระดับประเทศ
๑๓. สงเสริมการลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศ ในภาคการอุตสาหกรรม การพาณิชย
การบริหาร และการเกษตร อยางตอเนื่อง โดยมาตรการการสนับสนุนจากรัฐและองคกรของรัฐ
๑๔. แก ไขป ญหาของธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย ด วยการส งเสริมสภาพคล องผ านระบบการเงิ น
และจํากัดการขยายตัวที่ขาดอุปสงคที่จริงจังอยางเขมงวด
๑๕. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเจริญในภูมิภาค การคมนาคม อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน การพาณิชย และการบริการ เพื่อใหเกิดการจางงานในภูมิภาคให
มากที่สุด สนับสนุนโครงการกระจายเม็ดเงิน โครงการพัฒนาหมูบาน และพัฒนากองทุนหมูบาน ใหเปน
ธนาคารชุมชน
๑๖. เพิ่มอัตราการออมเงินภายในประเทศ โดยสนับสนุนการออมแบบผูกพันระยะยาวในระบบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและลูกจางของราชการ กองทุนประกันสังคม
และในระบบการเงินทั่วไป
๑๗. สงเสริมสนับสนุนระบบสหกรณและการจัดตั้งธนาคารชุมชนที่ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการเอง
เพื่อการจัดใหมีสินเชื่อระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว แกเกษตรกรในทองถิ่น
๔. นโยบายดานอุตสาหกรรม
๑. ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและสงออกดวยสินคา
ที่มีคุณภาพและตนทุนต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได
๒. สนับสนุ นและสงเสริ มอุตสาหกรรมขนาดยอมและอุตสาหกรรมครั วเรือนกระจายไปสู
ชนบท และสรางอาชีพใหแกผูประกอบการใหม
๓. กํ าหนดสิ่ งจู งใจ ขจั ด มาตรการและข อ ยุ งยากต าง ๆ เกี่ ยวกั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น
โดยไมทําใหอุตสาหกรรมของคนไทยเสียเปรียบ
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๔. ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อชวยใหประเทศไทยสามารถผลิตอุตสาหกรรม
หลักเพื่อการสงออกและการทดแทนการนําเขา
๕. พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหทันสมัยอยางจริงจัง พรอมที่
จะรับการถายทอด ในขณะเดียวกัน จะสงเสริมสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมการเกษตร และสถานะความตองการของประเทศเปนหลักใหญ
๕. นโยบายดานการพาณิชย
๑. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนสวนใหญใหอยูระดับที่เหมาะสม
และเปนธรรม
๒. ขจัดการผูกขาดตัดตอนและความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหไดผลอยางจริงจัง เพื่อให
กลไกของระบบการคาเสรีไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศ
๓. สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาจนมีขีดความสามารถ
รวมตัวเขาเปนรูปสหกรณ
๔. ดูแลและแสวงหาลูทางการตลาดให กับสินค าและสิ นคาเกษตรของไทยอยางจริ งจังและ
ตอเนื่อง
๕. สรางระบบขอมูลขาวสารใหประชาชนทุกระดับสามารถรับรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
เพื่อประโยชนตอธุรกิจและการพาณิชยในระดับตาง ๆ นับแตเมืองใหญจนถึงชนบท
๖. นโยบายดานการศึกษา
๑. ขยายการศึกษาภาคบังคับเปนสิบหาป โดยรัฐเปนผูใหบริการจัดสถานศึกษาอยางเพียงพอ
มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๒. ดําเนินการใหการศึกษาดานจริยธรรมแกประชาชนใหเปนพลเมืองดี รักทองถิ่น โดยบูรณาการ
หลักสูตรทองถิ่นใหมีความสมบูรณ
๓. จัดการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่ อให เกิดความรู ความเขาใจและภูมิ ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะในทองถิ่นของตน
๔. สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาวิชาชีพในทองถิ่นตาง ๆ โดยการกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น
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๕. ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแกผูเรียนจากครอบครัวที่มีรายไดปานกลางลงไปใหกูยืมโดยไมเสีย
ดอกเบี้ยระหวางเรียน และจัดใหเงินกูยืมเรียนกับนักศึกษาที่เรียนตอระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา
ผูกพันอาชีพที่ขาดแคลน และผูกพันกับรายไดในอนาคต โดยดําเนินการในลักษณะผอนปรน
๖. จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในทุกจังหวัด โดยใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและ
การจัดการ
๗. จั ด การยกมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีความกาวหนาในอาชีพ และแกปญหาหนี้สินครู โดยการจัดตั้งองคกรเพื่อรับผิดชอบ และจัดสวัสดิการ
ของครูโดยเฉพาะ
๘. สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรม อันแสดงถึงความมีคุณคาของชาติ และคานิยม
อันดีงามของไทย ทั้งดานวัตถุและประเพณีนิยม
๗. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๑. ใหการประกันสังคมแกผูดอยโอกาสเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม
๒. จัดใหมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอ เหมาะสม และในราคาที่ถกู สําหรับผูมีรายไดนอย
๓. ใหหลักประกันในการครองชีพแกประชาชนผูยากจนและผูวางงาน
๔. ใหการสงเคราะหและสวัสดิการแกผูสูงอายุ เด็กไรที่พึ่ง คนตาบอด ผูพิการ ทุพพลภาพ
ทหารผานศึก และผูไมสามารถชวยตนเองได
๕. อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันและสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมและ
มีบทบาทอยางจริงจัง
๖. ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุ และการละเมิดศีลธรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยการปราบปรามอยางเขมงวด บังคับใชกฎหมายในการลงโทษผูผลิต ผูคายาเสพติด อยางรุนแรง
๗. มุงสร างความเข มแข็ งให กั บสถาบั นหลั กของสั งคมทุ กสถาบัน นับ แต สถาบั นศาสนา
ไปจนถึงสถาบันครอบครัว สถาบันเด็กและเยาวชน
๘. สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรม ประเพณี อันแสดงถึงความมีคุณคาของชาติ
และคานิยมอันดีงามของไทย
๙. พัฒนาสงเสริมเงินทุนหมุนเวียนใหแกกลุมสตรี ใหมีความรู ความสามารถ และมีบทบาท
ในสังคม
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๑๐. เร ง เสริ ม สร า งสถาบั น ครอบครั ว ให มี ค วามมั่ น คงเข ม แข็ ง ทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สรางคานิยมครอบครัวใหอบอุนผานบทบาทหญิงชาย เชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันการศาสนาเขาดวยกัน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
๑๑. ดูแลสงเคราะหฟนฟูพัฒนาผูดอยโอกาสและกลุมบุคคลที่มีปญหาพิเศษใหไดรับการศึกษา
การพัฒนาฝมือแรงงาน และฝกอบรมอาชีพ สามารถพึ่งตนเองใหใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี
เทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจสังคมอยางยั่งยืน
๑๒. สนั บสนุ นใหชุ ม ชนเข ามามี สวนร วมในการจั ดสวั สดิ การสังคม เพื่ อดู แ ลคุ ณภาพชี วิ ต
ความเปนอยูของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
๑๓. ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในการมีสวนรวมการพัฒนา สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในดานการศึกษา สัดสวนรายไดหญิงตอชายในการจางงาน ปกปองคุมครองสตรีที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค
เพื่อปองกันการทําแทง การทอดทิ้งเด็ก ดวยวิธี ที่เหมาะสม โดยไมปลอยให เปนความทุกข ยากและ
เปนภาระของสตรีแตเพียงผูเดียว
๑๔. ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การฝ ก อบรมและการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานที่ จํ า เป น ต อ
การประกอบอาชี พสตรี เยาวชนในชนบท โดยคํ านึ งถึ งวัตถุ ประสงค ใ นการพัฒนาศั กยภาพ และ
ความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
๘. นโยบายดานสาธารณสุข
๑. ปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล
และการบริการแกประชาชนอยางรวดเร็วและทั่วถึง
๒. เรงผลิตแพทยหรือบุคลากรดานสาธารณสุขใหเพียงพอแกการบริการประชาชนในชนบท
ตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๓. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น การดู แ ลสุ ข ภาพ
และรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
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๔. จั ด รายได สวั ส ดิ ก าร และยกระดั บ วิ ท ยฐานะ ให แ พทย พยาบาล หรื อ บุ ค ลากร
ดานสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชุมชนที่หางไกลทุรกันดารหรือในชนบท เพื่อไดมีขวัญและ
กําลังใจที่จะตั้งใจทํางานในการบริการประชาชน
๕. เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงระบบการจัดการและบริการของสถานบริการสาธารณสุข
ในระดั บทองถิ่ น เช น สถานีอนามัย โรงพยาบาลตําบล ทั้ งในดานอั ตรากําลัง เครื่องมื อ อุปกรณ
ทางการแพทยและสาธารณสุข เวชภัณฑ และระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผานดาวเทียม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๑. ยึดถื อนโยบายต างประเทศที่เปน กลางและอิ สระ ยึดมั่น ในเอกราช อธิ ปไตย ศักดิ์ศ รี
และผลประโยชนของชาติ เปนหลัก
๒. สรางมิตรภาพและความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน
บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน
๓. ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใด
๔. ยึดมั่นในนโยบายพึ่งตนเอง ถาจําเปนตองรั บความชวยเหลือจากตางประเทศ ก็จะตอง
ไมมีพันธะและขอผูกพันใด
๕. ผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ทั้งดานการเมืองและความรวมมื อ
ทางดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับไทย
๖. สนับสนุนใหมีการตกลงหรือเจรจาทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อคุมครองผลประโยชน
ของคนไทยในดานการคา การลงทุน และดานอื่น ๆ
๑๐. นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศชาติ
๑. กําหนดยุ ทธศาสตร ใ นการป องกั น ประเทศโดยการใช การทู ตนําการทหาร และจะใช
กําลังทหาร เพื่อปองกันประเทศตามความจําเปน
๒. สนั บสนุ นให กองทัพช วยพั ฒนาประเทศ โดยการจัดให มี การฝ กอาชี พและชวยเหลื อ
ประชาชน ในยามวิกฤต เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางกลไกความเขมแข็งของภาครัฐ และความสมานฉันทในพื้นที่
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๓. สนับสนุนใหกองทัพมีความทันสมัยและมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศ
และเพื่อคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน
๔. ใหกองทัพมีบทบาทในการรวมมือกับหนวยราชการอื่นในการบริหารประเทศ
๑๑. นโยบายดานแรงงาน
๑. สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ เพื่อการแกปญหาวางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัด
และชนบท การสร างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม เพื่อลดการเดินทางเขามาทํ างานในเมืองหลวง
และการจัดตั้งธนาคารแรงงาน
๒. พัฒนาฝ มือแรงงาน เพื่ อยกระดับแรงงานไรฝ มื อ และสงเสริ มให มีการศึ กษาสํ าหรั บ
ผูใชแรงงาน
๓. เข ม งวดเรื่ องมาตรฐานความปลอดภั ยในโรงงานให เ ป น ไปตามกรอบของกฎหมาย
เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนและผูปฏิบัติงานในโรงงานใหแขงขันกับสากลได
๔. กําหนดมาตรฐานการใชแรงงานคนกับเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมดุลและเหมาะสม
๕. กํ า หนดค า แรงงานขั้ น ต่ํ า ให มี อั ต ราเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ และจั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงาน
ใหสอดคลองกับความสามารถและคาครองชีพซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามความเปนจริง
๖. จัดการใหหนวยงานที่ดูแลผลประโยชนและรักษาสิทธิของผูใชแรงงานไดทําหนาที่อยางเต็มที่
๗. ดําเนินการและสนับสนุนใหผูใชแรงงานมีการรวมกลุมโดยไมถูกกลั่นแกลงจากฝายนายจาง
ในการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูใชแรงงานที่ไมเกินขอบเขต
๘. สงเสริมและผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย
เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนตามเกณฑมาตรฐานสากล เพื่อปองกันการกีดกันทางการคา
๙. ขยายสิทธิประโยชนความคุมครองผูประกันตนใหไดรับสิทธิในการตรวจสุขภาพประจําป
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชนทดแทนที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกั บ
คาครองชีพและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
๑๐. กําหนดยุทธศาสตรของการใชแรงงานตางชาติใหเหมาะสม ทั้งกําหนดพื้นที่และลักษณะ
ของการทํางานของแรงงานตางชาติ
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๑๑. จํากัดขอบเขตของจํานวนแรงงานตางชาติใหเหมาะสม ทั้งกําหนดพื้นที่การทํางานของ
แรงงานตางชาติ
๑๒. ใหความคุ มครองแรงงานสตรีแ ละเด็กอยางจริงจัง โดยปรั บปรุ งกฎหมายให เปน ธรรม
และบังคับใชอยางเฉียบขาด
๑๓. ผลักดันใหมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่ลาหลังหรือไมเปนธรรมแกผูใชแรงงาน
๑๒. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๑. ให ค วามสํ าคั ญ ต อ การดู แ ลรั กษาและฟ น ฟู คุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ ม โดยกํ าหนดให อ ยู ใ น
นโยบายดานตาง ๆ ทุกนโยบาย เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การคา
การนําเขา การสงออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจราจร โดยใหยึดการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความปลอดภั ย ของประชาชน ชุ ม ชน และสิ่ ง มี ชี วิ ต การรั ก ษาและส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสรางสมดุลของธรรมชาติ และระบบนิเวศนเปนเปาหมาย
๒. จะเนน การให ความรู สรางความเขาใจ สร างความตระหนักและสํานึกด านสิ่งแวดลอม
แกประชาชนนับแตระดับทองถิ่นจนถึงเมืองใหญ
๓. จะมุงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ และอากาศเปนพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองใหญ
๔. จะปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการสงเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมให มี
ความเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน และสามารถบังคับใชไดจริง ตรงกับเจตนารมณที่วางไวอยางครบวงจร
๕. จะตองใหประชาชนเจาของทองถิ่นมีสวนรวมรับรูและตัดสินใจในโครงการพัฒนาทุก ๆ ระดับ
ที่จะมีผลกระทบตอคนและแหลงทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการใหประชาชนตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
๖. สรางเสริมทรัพยากรปาไมของชาติอยางเปนระบบและมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยการกระจาย
ใหทองถิ่นรับผิดชอบในการจัดการ
๗. จะจัดหาและจัดการใหมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในทุกชุมชน โดยจัดใหมีแหลงกักเก็บ
น้ํากิน น้ําใชอยางเหมาะสม ใหเพียงพอสําหรับอนาคต
๘. จะรักษา ฟนฟู และอนุรักษ แมน้ํา คูคลอง แหลงน้ําดิบ ตนน้ํา ลําธาร ใหปลอดจากมลพิษ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรแหลงน้ําใหกลับคืนมา
๙. ปรั บปรุ งและพั ฒนาการทองเที่ ยวเชิงอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อ มและศิ ลปวั ฒนธรรมของไทย
ใหเต็มศักยภาพ
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๑๓. การแกปญหา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๑. เสริมสรางทัศนคติของคนในชาติทุกหมูเหลา ที่ตางศาสนาและชาติพันธุ ใหมีความเขาใจ
ในความเปนไทย วิถีไทย ที่หลากหลายตามชาติพันธุ ใหเกิดความสามัคคีปรองดอง ยึดมั่นตอชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย และระบอบประชาธิ ปไตย เพื่ อ ผนึ กกํ า ลั ง ของทุ กคนให เป น น้ํ า หนึ่ งใจเดี ย วกั น
เปนพลังแผนดินสําหรับขับเคลื่อนองคาพยพทุกสวนของประเทศใหพัฒนาพอเพียงและยั่งยืน เพื่อจรรโลง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติยุคใหม
๒. เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
กลไกความเขมแข็งของภาครัฐ และความสมานฉันทในพื้นที่ โดยยึดหลักการคนในทองถิ่นยอมเขาใจ
ปญหาในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหคนในทองถิ่นแกปญหาในทองถิ่นนั้นเอง
๓. สงเสริ มผู บริ หารทองถิ่ นที่ มีความเขาใจต อวั ฒนธรรม ประเพณี เพื่อสรางความสมดุ ล
ของสังคม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศาสนา ใหความสําคัญกับอัตลักษณของผูคน
๔. ลดเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความแตกแยกแบงฝกแบงฝายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยยึดมั่น
หลักมนุษยชนขั้นพื้นฐานสอดคลองกับประเพณีทองถิ่น
๕. เรงการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานใหมีความทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน
๖. เสริมสรางธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรม เรงสมานฉันทเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ
ไววางใจเจาหนาที่รัฐ
๗. การเสริ ม สร างและขยายโอกาสให แ ก ป ระชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต ใ ห สามารถ
พัฒนาตนเองไดตามความถนัดและตามศักยภาพ โดยสอดคลองกับจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่น และมีสวนรวมในฐานะพลเมือง
๘. ปรับปรุงและพัฒนาดานการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและหลักศาสนาใหเหมาะสมและ
พอเพียงตอประชาชนในพื้นที่ ใหพัฒนาตนเองและชุมชนไดตามฐานะนุรูป
๙. เร งสรางภาพลักษณ ความสงบเรี ยบรอยและป ญหาความปลอดภั ยในชีวิ ตและทรั พย สิ น
เพื่อกระตุนสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนและนักทองเที่ยวที่จะมาในพื้นที่
๑๐. เรงแกไขปญหาความยากจนและปญหาความไมพอเพียงของประชากรในพื้นที่ ดวยการ
พัฒนาภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบอาหารฮาลาล (มุ สลิม) เพื่ อการบริโภค
และสงออกไปยังโลกมุสลิม
๑๑. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอการคาชายแดนกับตางประเทศเพื่อนบาน ทั้งสินคา
อุปโภคและบริโภค สินคาวัตถุดิบ สินคารับชวงการผลิต
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ขอบังคับพรรคมัชฌิมา
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคมัชฌิมา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“MATCHIMA PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “มฌ.” หรือ “MCM.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคมั ช ฌิ ม า ใช เ ครื่ องหมายมี คํ าว า “พรรคมั ช ฌิ ม า” “ประมาณตน มี เ หตุ ผ ล
ประชาชนไดประโยชน” และ “Matchima Party” เปนสีน้ําเงินลวน ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคมัชฌิมา” หมายถึง แนวทางการดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดหลักทางสายกลาง
สีน้ําเงิน หมายถึง การดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
คําวา “ประมาณตน มีเหตุผล ประชาชนไดประโยชน” หมายถึง แนวทางการทํางานของพรรค
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประมาณตน มีเหตุผล ประชาชนไดประโยชน
คําวา “Matchima Party” หมายถึง ชื่อภาษาอังกฤษของพรรคมัชฌิมา
(๒) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรค เป น เครื่ องหมายย อ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) ดังภาพ
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ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๒๗/๘ ซอยพิชัยนันท ๑๕ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคมัชฌิมาที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “พรรคมัชฌิมา” สาขา
........................ โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๗ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคมัชฌิมา
“ขอบังคับพรรค” หมายถึง ขอบังคับพรรคมัชฌิมา
“สมาชิกพรรค” หมายถึง สมาชิกพรรคมัชฌิมา
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
“หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคมัชฌิมา
“รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคมัชฌิมา
“เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคมัชฌิมา
“รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคมัชฌิมา
“เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคมัชฌิมา
“โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคมัชฌิมา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
“คณะผูบริหารพรรค” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคมัชฌิมา
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค”
หมายถึง ขาราชการการเมืองหรือผูที่ไดรับการ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองเนื่องจากหรือเกี่ยวของกับพรรคตามขอบังคับนี้
“ประธานคณะผูบริหารพรรค” หมายถึง ประธานคณะผูบริหารพรรคมัชฌิมา
“คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค” หมายถึง กรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรคมัชฌิมา
“สํานักงานใหญพรรค” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคมัชฌิมา
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“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคมัชฌิมา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคมัชฌิมา
“ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคมัชฌิมา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคมัชฌิมา
“เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
“การประชุมรวมพรรค” หมายถึง การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ภาค” หมายถึง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และหมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานคร
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๘ พรรคจะมุ งเนน ความสั ม พั น ธอั น ดี กั บประเทศเพื่ อนบ านและต างประเทศทั่ วโลก
โดยไม เลื อกการปกครองของสังคมและศาสนาที่ต างกัน เพื่ อประสานและแลกเปลี่ ยนผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมทางสังคม โดยเนนผลประโยชนของชาติโดยรวม
เปนหลัก
ขอ ๙ อุดมการณของพรรค คือ ระบบความคิดที่พรรคควรจะตองยึดมั่นยืนหยัดและศรัทธา
ตลอดไป คือ
(๑) ยึ ด มั่ น ในการเมื อ งและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุข
(๒) ยึ ดมั่ นทางสายกลางและความรู รั กสามั คคี ในการนํ าประเทศไปสู การเป นผู นํ าทางการ
เปลี่ยนแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่ดีงามของโลก
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ยึ ด หลั ก การรั ฐ บาลที่ ดี จะต อ งจั ด สรรทรั พ ยากรของประเทศอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อตอบสนองตอประชาชนทุกกลุมดวยความเปนธรรม และสงเสริมใหประชาชนมีเสรีภาพมากที่สุด
(๔) สรางเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความผาสุก เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง และ
สรางสรรคประเทศชาติใหมีความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และยุติธรรม
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(๕) เสริมสรางใหประชาชนทุกหมูเหลามีความรูคูคุณธรรม มีทัศนคติและเปาหมายที่ดีงาม
ในการดํารงชีวิต ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นขยันอดทน สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยาง
มีเกียรติและศักดิ์ศรี
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๑๐ สมาชิกพรรคแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกผูกอตั้งพรรค
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๓) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๑ สมาชิกผูกอตั้งพรรค ไดแก บุคคลที่มีชื่อเปนผูจัดตั้งพรรคในการยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่มีอุปการะตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหดําเนินการเขียนใบสมัคร
ตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค และคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๔ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไม เป น ภิ กษุ สามเณร นั กพรต หรื อนั กบวช ไม เป น บุ คคลที่ ศ าลสั่ งให เ ป น บุ คคล
ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
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(๖) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๕ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรค ให ผู ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรค
ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ต อ ประธานสาขาพรรค แล ว ให เ ลขาธิ ก ารพรรคพิ จ ารณาเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้น
จึงจะมีสิ ทธิไดรั บบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว เปน หลักฐานดวย และให ถือว าผูสมัครเป นสมาชิ ก
ของพรรคนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๑๖ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ต องทําเปนหนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ให ยื่นตอเลขาธิการพรรค หรือประธานสาขาพรรค แล วแตกรณี และใหสงวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิก ใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๗ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๔
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๒๒
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๙ การสิ้ น สุ ดของสมาชิ กภาพตามข อ ๑๘ (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ น ดํ ารงตํ าแหน งเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่สั งกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสี ยงไมนอยกว าสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
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คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต
วันที่ ศาลรัฐ ธรรมนูญวิ นิจฉัย แตถ าศาลรั ฐธรรมนูญวินิ จฉั ยวามติ ดังกลาวมี ลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมือง ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๒๐ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรค ใหยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญของพรรค
และมีผลเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้ งปวงที่ ราษฎรเป น ผู ใ ช สิ ทธิ มี สิ ทธิ ได รั บเลื อกตั้ งหรื อ แต งตั้ งเป น ผู ปฏิ บั ติ งานคณะทํ างาน หรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรคตลอดจน
ที่ปรึกษาพรรค
(๓) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๒๒ สมาชิกพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ร วมรั บ ผิ ดชอบต อเสถี ยรภาพของพรรค และให ความร วมมื อ ในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่ พรรคไดพิจารณาส งลงสมัครรั บเลื อกตั้ งในทุกระดั บ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
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(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๓ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะสงเสริ มความรั กและสามัคคีระหวางมวลสมาชิ กพรรค เพื่อผสานพลั งในการ
ขับเคลื่อนพรรค
(๓) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคอยางเสมอภาค
(๔) พรรคจะสงเสริมและพัฒนามวลสมาชิกพรรคใหมีศักยภาพรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณภายในและภายนอกประเทศ
(๕) พรรคจะสนับสนุนใหสมาชิกพรรคมีบทบาทในการเปนพัฒนาการการเมือง เพื่อนําประเทศ
กาวสูการเปนประชารัฐที่สมบูรณ
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๔ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อัน จะส งผลให การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ขตามวิ ถี ทาง
ระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะใหความรูความเขาใจแกสมาชิกพรรคและประชาชนในแตละสาขาที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต การมีสวนรวมทางการเมือง ความรับผิดชอบทางการเมือง และปฏิรูปทางการเมือง
(๒) พรรคจะเปนสื่อกลางในการรวบรวมเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นและชุมชน
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(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรค
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๕ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพและเปนที่ศรัทธา
และไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุ กระดั บ ต องยึ ดมั่ น ในอุ ดมการณ ของพรรค และไม ฝ าฝ น ต อระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิ ก พรรคต องไม ปกป ดความผิ ด และไม ล ะเลยต อการแจ ง ความผิ ดของสมาชิ ก
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรคทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ หรือผิดศี ลธรรมอั นเปนที่ ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบั ติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ ไดมี มติไว ไปเป ดเผยตอบุคคลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๖ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) ปฏิบัติงานในการสรางองคกรพรรคใหเขมแข็ง ดวยการเสียสละและใหความรูความเขาใจ
ของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๖) เสริมสรางความสามัคคีและความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพรรค
(๗) ยึดมั่นในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสี ยงและวั ฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหเปนพลังแผนดิน
หมวด ๗
การบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๗ ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี จํ า นวนไม เ กิ น ห า สิ บ ห า คน ประกอบด ว ย
หัวหนาพรรคหนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินแปดคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรค
ไม เกิ น ห าคน เหรั ญญิ กพรรคหนึ่ งคน โฆษกพรรคหนึ่ งคน รองโฆษกพรรคไม เกิ น สามคน และ
กรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
ขอ ๒๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหกระทําเปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกหัวหนาพรรคหนึ่งคน และรองหัวหนาพรรค
ไมเกินแปดคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน และรองเลขาธิการพรรคไมเกินหาคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน
โฆษกพรรคหนึ่งคน และรองโฆษกพรรคไมเกินสามคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ
และมีสมาชิกสามัญที่เขาประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน
(๒) ในวาระที่สอง ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
โดยให หั ว หน า พรรคตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารพรรคในข อ ๒๘ (๑) เป น ผู เ สนอชื่ อ
โดยสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ในการเลื อกกรรมการบริ ห ารพรรคตาม (๑) ถึ ง (๒) ให เ ป น ไปตาม
เสียงขางมากของที่ประชุม
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สมาชิกที่มาประชุม คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงคะแนนในที่ประชุม ใหลงคะแนนโดยวิธีเปดเผย เวนแตสมาชิกมีมาประชุมเกินกวา
กึ่งหนึ่งรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๒๙ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสองป ในกรณี ที่ พ รรค
ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากพรรคมี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
อยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถหรือบุคคลลมละลาย
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๖) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๗) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสี่ในหาของที่ประชุมใหออก
(๘) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก หรือพนจากตําแหนง ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๙) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
(๑๐) ถูกถอดถอน ตามขอ ๑๒๔
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๑๐) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๔) (๕) (๖) และ (๑๐)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริ หารพรรคชุ ดใหม ภายในเก าสิบวั นนับแตวั นที่ ตําแหนงหั วหน าพรรควางลง เว นแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๘) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่น อันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่มี เหตุ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคพ น จากตํ าแหนงทั้ งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๑ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและมีหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใช จายเกี่ยวกั บการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรแบบสั ดส วน โดยจั ดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ 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
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรเกิน กว าวงเงิ นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกํ าหนดในการเลื อกตั้ ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๗) ให ความเห็ น ชอบในการแต งตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารของพรรค คณะที่ ปรึกษาพรรค คณะกรรมการประสานงาน คณะอนุกรรมการตาง ๆ
และผูปฏิบัติงานทุกระดับของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทํ าการหรื อสั่ งการใด ๆ เพื่ อ ใหการดํ าเนิ น งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค
(๑๘) กํากับควบคุมการบริหารของคณะผูบริหารพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค
(๑๙) อํานาจหนาที่ อื่น ที่ คณะกรรมการบริ หารพรรคเห็ น สมควร ซึ่งไมขั ดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๓๒ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะผูบริหารพรรค เปนผูเรียกประชุม
ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะผูบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่ น ๆ เพื่อขอใหมี การทบทวนมติ ในกรณีนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินหกสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) แตงตั้งที่ปรึกษาหัวหนาพรรค ผูชวยหัวหนาพรรค ผูอํานวยการพรรค สํานักงาน
หัวหนาพรรค และตําแหนงอื่นในสํานักงานหัวหนาพรรค
(ฌ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั วหน าพรรค มีอํ านาจหน าที่ ความรับผิ ดชอบตามที่ หั วหนาพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เสนอรายงานต อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับรายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนพรรค มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียนรายชื่อและสาขาพรรค ใหเปนไป
ตามกฎหมาย
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหนาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) รองโฆษกพรรค มีหนาที่ดงั นี้
(ก) เปนผูชวยโฆษกปฏิบัติหนาที่ตาม (๗) (ก) (ข)
(ข) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค และโฆษกพรรคมอบหมาย
(๙) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรคและที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
ขอ ๓๓ ใหมีคณะที่ปรึกษาพรรคคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคน
และ คณะที่ปรึกษาอีกไมนอยกวาสิบคน โดยหัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมใหญพรรคเพื่อแตงตั้งเปน
คณะที่ปรึกษาพรรค
ในกรณีที่เห็นสมควรหัวหนาพรรคอาจแตงตั้งที่ปรึกษาของหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๓๔ คณะที่ ปรึ กษาและที่ ปรึ กษาหั วหน าพรรคอยู ใ นตํ าแหน งตามวาระเช น เดี ยวกั บ
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณี เวนแตตายหรือลาออก
ขอ ๓๕ คณะที่ปรึกษาและที่ปรึกษาหัวหนาพรรค มีหนาที่ดังนี้
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(๑) มีสิ ทธิ ได รั บเชิญให เขารวมประชุ มร วมกั บคณะกรรมการบริหารพรรค แต ไม มีสิ ทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) มีสิทธิเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณ และให
บรรลุนโยบายแหงพรรค
สวนที่ ๓
คณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหมีคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งเป นสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้ งหมดในขณะนั้ น โดยมี คณะกรรมการ ประกอบด วย
ประธานจํานวนหนึ่งคน รองประธานจํานวนไมเกินหาคน เลขานุการจํานวนหนึ่งคน และกรรมการอีกไมเกิน
สิบคน มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินกิจการของพรรค เสนอนโยบาย ความเห็น ตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะผูบริหารพรรค และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค รวมถึงดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวกับพรรค
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๗ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ใหมีคณะผูบริหารพรรคที่เลือกตั้งจากการประชุมรวมของพรรค มีจํานวนไมเกินเกาคน
ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) เหรัญญิก
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(จ) ผูบริหารพรรคอื่น ๆ
(๓) คณะผูบริหารพรรค มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือถึงแกกรรม หรือถูกถอดถอน
ขอ ๓๘ คณะผูบริหารพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เป น องค กรหลั กในการทํ างานประจํ าในนามของคณะกรรมการบริ หารพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบี ย บและกํ า หนดแนวทางการบริ หารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบี ย บ
ดานการคลังและทรัพยสินของพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
สถาบันพัฒนาการเมืองพรรค
ขอ ๓๙ ใหมีสถาบันพัฒนาการเมืองพรรคเพื่อพัฒนาพรรคไปสูความเปนสถาบันทางการเมือง
และกําหนดแนวทางในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง ทั้งในเชิง
รูปแบบและเชิงเนื้อหาที่เขมแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน
ขอ ๔๐ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองพรรค
(๑) ใหหัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารพรรคแตงตั้งกรรมการสถาบันพัฒนา
การเมืองและผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองพรรค
(๒) สถาบั นพั ฒนาการเมื องพรรค ประกอบด วย กรรมการสถาบั น พั ฒนาการเมื องพรรค
มีองคประกอบ คือ ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานจํานวนไมเกินสองคน ผูทรงคุณวุฒิจํานวน
ไมเกินเจ็ดคน โดยมีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองพรรคเปนผูบริหารสถาบันและเลขานุการโดย
ตําแหนง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๓) กรรมการสถาบั น พั ฒ นาการเมื อ งพรรค มี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง เท า กั บ วาระของ
คณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตตาย หรือลาออก หรือหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหพนจากตําแหนง
โครงสรางการบริหารงาน การจัดการ ใหกรรมการสถาบันพัฒนาการเมืองพรรคเปนผูกําหนด
โดยความเห็นชอบและกํากับดูแลของหัวหนาพรรค
ขอ ๔๑ สถาบันพัฒนาการเมืองพรรค มีหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษาวิจัย กําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาพรรคใหเปนสถาบันทางการเมือง
(๒) ศึ กษาวิ จั ย กํ าหนดแนวทางเพื่ อ พั ฒนาการเมื องไทยไปสู ป ระชาธิ ปไตยอย างแท จริ ง
ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหาที่เขมแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน
(๓) ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อพัฒนาพรรคไปสูสถาบันการเมือง และเพื่อพัฒนาประเทศ
ไปสูประชาธิปไตยตาม (๒)
สวนที่ ๓
สํานักงานยุทธศาสตรพรรค
ขอ ๔๒ ใหมีสํานักงานยุทธศาสตรพรรคเพื่อศึกษาวิจัยและวางยุทธศาสตรพรรค เพื่อให
เขาบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนทุกกลุม
และนําประเทศไปสูความเปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของโลก
ขอ ๔๓ สํานักงานยุทธศาสตรพรรค ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร และ
ผู บริ หารอื่ น อี กไม เกิ น เจ็ ด คน ให หั วหน าพรรคแต ง ตั้ งโดยความเห็ น ชอบของคณะผู บริ หารพรรค
ผูอํ านวยการสํานั กงานยุ ทธศาสตร พรรคอยูใ นตํ าแหนงเท ากับวาระของคณะกรรมการบริ หารพรรค
เวนแตตาย หรือลาออก หรือหัวหนาพรรคหรือคณะผูบริหารพรรคใหพนจากตําแหนง
ขอ ๔๔ ใหสํานักงานยุทธศาสตรพรรค มีหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษาวิจัยและวางยุทธศาสตรพรรคเพื่อใหไดเขาบริหารประเทศในทุกระดับ
(๒) ศึกษาวิจัยและวางยุทธศาสตรของประเทศในการแกปญหา พัฒนาประเทศไปสูการเปน
ผูนําทางการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมที่ดงี ามของโลก
(๓) ศึกษาวิจัยและวางยุทธศาสตรอื่น ๆ ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะผูบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) ผลักดันยุทธศาสตรตาง ๆ ใหบังเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สวนที่ ๔
สํานักงานใหญ
ขอ ๔๕ สํานักงานใหญพรรค เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค อยูในการ
กํากับดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค และผูอํานวยการสํานักอีกไมเกิน
หาคน เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๖ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวยหนวยงานดังนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) สํานักการเมือง
(๓) สํานักวิชาการและวิจัย
(๔) สํานักกฎหมาย
สํานักบริหารกลาง มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรายจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรค ทั้งในยามปกติ และในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานบริหารทั่วไป
(ก) จัดการประชุมของพรรคทุกประเภทและจดบันทึกการประชุม
(ข) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
(ค) จัดหาวัสดุอปุ กรณเครื่องใชสํานักงานและบุคลากรพรรค
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
สํานักการเมือง มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งและกํากับตรวจสอบสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(ค) ประสานงานระหวางสํ านักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวบขอมูลการประชุมสภา รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภา
(ค) งานคณะกรรมาธิการของพรรค และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค
(๓) งานการเมือง
(ก) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ
(ข) วิเคราะห ประเมิน สถานการณทางการเมือง
(ค) งานสมาชิกสัมพันธของพรรค
(ง) งานกิจกรรมในพื้นที่
สํานักวิชาการและวิจัย มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) ศึกษาและวิจัยปญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของประเทศ และของโลก
จัดทํานโยบายในการแก ไขป ญหา รวมถึ งสรางสรรคสิ่ งใหมใ นการพั ฒนาประเทศ และจัดทํ าแผน
ยุทธศาสตรของพรรค และการจัดทําแผนปฏิบัติการการเมือง
(ข) ควบคุ ม และกํ า กั บการดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร รวมทั้ ง การ
ประเมินผล
(ค) จั ดทํ าแผนงานประมาณการเพื่ อขอรั บ การสนั บสนุ น จากกองทุ น เพื่ อการพั ฒนา
พรรคการเมืองโดยรัฐ
(ง) จัดการสัมมนา ฝกอบรม ทุกระดับของพรรค
(๒) งานสารสนเทศ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(ก) เตรี ยมข อมู ลอภิ ป รายและเอกสารวิ ช าการต า ง ๆ ให สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) รวบรวมข อ มู ล จากหน ว ยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ประมวลผล วิเคราะห ตอยอดองคความรู เพื่อแกไขปญหาของประเทศ
และพัฒนาพรรค
(ค) จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อบริ การข อมู ลแก สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
สมาชิกพรรค และประชาชนโดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
(๓) งานดานการตางประเทศ
(ก) ติดตามและประเมินสถานการณของโลก เพื่อประโยชนแกการสรางศักยภาพของ
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(ข) รวบรวมและวิเคราะหกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญา ขอตกลงตาง ๆ
ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ที่ไทยเปนภาคี
(ค) ประสานงานกับองคกร หนวยงาน สื่อมวลชน และบุคคลในนานาประเทศ
(ง) ติดตามงานดานการตางประเทศของรัฐบาลและรัฐสภา
สํานักกฎหมาย มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ดูแลงานกฎหมายในรัฐสภาที่เกี่ยวกับพรรค
(๒) ใหความเห็นและวิเคราะหรางพระราชบัญญัติตาง ๆ
(๓) ดูแลดานกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรค
(๔) เปนที่ปรึกษากฎหมายของพรรค
(๕) งานบริการดานกฎหมาย
(๖) พัฒนาทางวิชาการในดานกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคและประเทศ
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรค ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๘ สํานักงานสาขาพรรค มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย เงินของสํานักงานสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานสาขาพรรค
(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) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํ านั กงานใหญ พรรคและสมาชิ กพรรคเพื่อดํ าเนิน กิ จกรรมของ
สํานักงานสาขาพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมสํานักงานสาขาพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สวนที่ ๖
คณะกรรมการภาค
ขอ ๔๙ ในกรณีที่มีสาขาพรรคหรือศูนยประสานงานพรรคหลายแหง คณะกรรมการบริหาร
พรรคอาจกํ า หนดเขตการบริ หารของพรรคขึ้ น เป น ภาคต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ และให มี การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการภาค ภาคละหนึ่งคณะ มีจํานวนไมเกินยี่สิบหาคน ประกอบดวย ประธานภาคหนึ่งคน
รองประธานภาคไมเกินสามคน เลขานุการภาคหนึ่งคน รองเลขานุการไมเกินสามคน และคณะกรรมการ
ภาคอีกไมเกินสิบเจ็ดคน เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานในภาคนั้น ๆ
การกําหนดทองที่ของภาค คุณสมบัติ วิธีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และวิธีการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการภาค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๐ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการภาค ใหคณะกรรมการภาคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สรรหาบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ และเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคพิจารณา
(๒) วางแผนและดําเนินการรณรงคสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับในเขต
เลือกตั้งที่ขึ้นกับภาคนั้น ๆ
(๓) ประสานงาน ติดตาม และกํากับดูแลการทํางานของสาขาพรรคหรือศู นยประสานงาน
พรรคที่ขึ้นกับภาคนั้น ๆ
(๔) หนาที่อื่ นที่ ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารพรรค คณะผูบริหารพรรคหรื อ
หัวหนาพรรค
ขอ ๕๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการภาคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๔) ที่ประชุ มคณะกรรมการภาคมี มติ ด วยคะแนนเสียงไม นอยกว าสองในสามของจํ านวน
กรรมการภาคทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอพรรคอยางรายแรง
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สวนที่ ๗
ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๕๒ ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค แบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) ยุวมัชฌิมา
(๒) บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ
สิ ท ธิ หน า ที่ และบทบาทของผู ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมของพรรค ให เ ป น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ ยุวมัชฌิมา ไดแก บุคคลผูมีอายุยังไมครบสิบแปดปบริบูรณ และมีคุณสมบัติอื่น
ตามข อ ๑๔ (๑) และ (๓) และไม มี ลั กษณะต องห ามตามข อ ๑๔ ที่ แ สดงความจํ านงสมั ครเป น
ผูสนับสนุนและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
ขอ ๕๔ บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ ไดแก บุคคลและองคกรตาง ๆ ที่มีความสนใจและ
แสดงความจํานงขอเปน ผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค แตไม ไดสมัครเปนสมาชิก อาทิเช น
สภาชุมชน ชนกลุมนอย กลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๕๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป จํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือก
สมาชิ ก พรรคที่ เ หมาะสมและมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย เพื่ อส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๕๖ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรค ทั้ งแบบสั ด ส วนและแบบแบ งเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอ
ตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรค ผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง และรวบรวมรายชื่อที่คณะกรรมการภาคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๕๐ (๑) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณา
คัดเลือก
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(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถ เพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๕๗ การตัดสิ นของคณะกรรมการอํานวยการเลื อกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๕๘ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๙ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตหรื อท องที่และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ ไดรั บเลือกตั้ งในทองถิ่ นเปน ผู
พิ จ ารณา แล วแจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บทราบและพิ จ ารณาต อไป ในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๖๐ ใหการประชุม รวมพรรคเป นผูมีอํานาจชี้ ขาดวาจะจัดตั้ งรัฐบาล หรือรวมรัฐบาล
หรือถอนตัวจากการรวมรัฐบาลหรือไม
ขอ ๖๑ การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรในนามพรรค
ใหดําเนินการดังนี้
ให คณะผู บริ หารพรรคเป น ผู คั ดเลื อกบุ คคล โดยถื อความอาวุ โสในทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความถนัด และความเหมาะสมในงานนั้น ๆ รวมทั้งการเสียสละทํางาน
ใหกับพรรค เปนหลักในการพิจารณา เมื่อคณะผูบริหารพรรคคัดเลือกบุคคลพรอมดวยบุคคลสํารอง
จํานวนหนึ่งแลวใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแลว
ใหเสนอขอรับความเห็นชอบจากการประชุมรวมพรรค หากที่ประชุมไมเห็นชอบดวยทั้งหมดหรือบางคน
ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอนเดิม จนกวาจะไดบุคคลที่การประชุมรวมเห็นชอบ
ขอ ๖๒ บุคคลที่จะไดรับการคัดเลือกเพื่อเสนอใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรค ขอ ๖๑
จะตองเปนบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากการประชุมรวมพรรค
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ขอ ๖๓ ผูดํ ารงตํ าแหนงตามขอบังคั บพรรค ขอ ๖๑ จะดํ ารงตําแหน งเกิน กว าสองสมั ย
ของการเลือกตั้งทั่วไปติดตอกันไมได เวนแตเมื่อรวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนั้น ๆ ยังไมครบสี่ป ทั้งนี้
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวอาจดํารงตําแหนงเกินกวาสองสมัยติดตอกัน หรือเกินกวาสี่ปก็ได ถาการประชุม
รวมพรรคใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูที่อยูในที่ประชุม
ขอ ๖๔ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เปนผูเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษา แลวแตกรณี
แลวรายงานใหการประชุมรวมตามขอบังคับพรรคทราบ
ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร หรือผูชวยเลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร หรือที่ปรึกษา
แลวแตกรณี แลวรายงานใหการประชุมรวมพรรคตามขอบังคับพรรคทราบ
ขอ ๖๕ ใหผูนําฝายคานเปนผูเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขานุการหรือที่ปรึกษา แลวแต
กรณีแลวรายงานใหการประชุมรวมพรรคตามขอบังคับพรรคทราบ
ขอ ๖๖ การแตงตั้งขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ใหใชวิธีคัดเลือกตามความ
ในขอบังคับพรรค ขอ ๖๑ โดยอนุโลม
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน
ประจํากระทรวง หรือทบวง และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๖๘ รัฐมนตรีในรัฐบาลพึงนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติ และจะตองประสานกับพรรค
ในการบริหารงาน รวมทั้งการรายงานผลความกาวหนาของการบริหารงาน ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมวด ๑๑
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๖๙ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
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ขอ ๗๐ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไม
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุมสภา
ผู แ ทนราษฎรหรื อ รั ฐ สภา ให เ ป น ไปตามมติ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได มี ม ติ ไ ว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๗๑ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชนเปน
ผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๒
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ แผนและกํ าหนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ งใด
ให ขึ้ น อยู กั บ การพิ จารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเป น ผู พิ จารณาอนุ มั ติ ตามความประสงค
ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาว
ตองมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๗๓ การจัดตั้งสาขา ใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม
(๑) ไปดวย
ขอ ๗๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรค
นั้นเขามาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
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ขอ ๗๕ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิ จารณาจั ดตั้งสาขาพรรคขึ้น อีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๗๖ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๗๗ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๗๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค ตามขอ ๗๖
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุ คคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๗๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลื อกตั้งเปนสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ดทํ า แผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริ หารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๘๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่
พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๘๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๘๐
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๘๒ ให ประธานสาขาพรรคเป น ผู แ ทนสมาชิ ก ของสาขาพรรคเข า ร วมประชุ ม ใหญ
ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได อาจมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรค
หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๘๓ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๘๔ จั ง หวั ด ใดมี ส าขาพรรคตั้ ง แต ส องสาขาขึ้ น ไป จะตั้ ง กรรมการพรรคจั ง หวั ด
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดก็ได
หมวด ๑๓
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๘๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญ อาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อ
มีกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้น หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคเทาที่มีอยู เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคหรือที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
เขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๗ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกผูกอตั้งพรรคที่ยังเปนสมาชิกพรรค
(๒) กรรมการบริหารพรรค
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๕) ผูแทนของสาขาพรรค ตามขอ ๘๒ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๖) สมาชิกพรรคหรือผูที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๘๘ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิก ตามขอ ๘๗ (๑) - (๕) มาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง โดยหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคตองเขาประชุมดวย จึงจะเปนองคประชุม
หากองค ประกอบขององค ประชุ มใหญ พรรคตามวรรคหนึ่ งข อ ใดข อหนึ่ งไม มี บุ คคลดํ ารง
ตําแหนงดังกลาว ใหถือวาองคประกอบของการประชุมใหญพรรคที่เหลือ เปนองคประกอบของการ
ประชุมใหญพรรค
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกตามวรรคหนึ่งที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ไดเพียงเสียงเดียว
ขอ ๘๙ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่
เปนเลขานุการในที่ประชุมใหญ
ขอ ๙๐ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) แตงตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค
(๕) แตงตั้งคณะที่ปรึกษาพรรค
(๖) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๗) กิจการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๙๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิ กพรรคทราบลวงหน าไม นอยกวาเจ็ ดวัน โดยใหระบุวั น เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ประชุ ม หรื อเรี ยกประชุ ม เป น พิ เศษอี ก ก็ ได ตามความจํ า เป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
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ทั้ งหมดร วมกั น ให เป ดประชุ ม เป น พิ เ ศษ ในการขอให มี ประชุ ม พิ เ ศษ จะต องมี วาระหรื อประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขออนุมัติอยางชัดเจน
ขอ ๙๓ การประชุ มคณะกรรมการบริหารพรรค ต องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม นอยกวากึ่ งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่ มีอยูใ นขณะนั้ น จึงจะเป น องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๙๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๙๕ ในสมั ยประชุ ม รัฐ สภา หั วหนาพรรคอาจเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปน โดยใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม และใหเลขาธิการพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๙๖ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกว ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุ ม
และมติที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๙๗ ในสมัยประชุ มรั ฐ สภา หั วหน าพรรคหรื อเลขาธิ การพรรคอาจเรียกประชุม ร วม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนา
พรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนา
พรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่
ประชุ ม แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม มาประชุ มหรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ ใ ห รองเลขาธิ การพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
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ขอ ๙๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตอง
มีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมดรวมกัน จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๙๙ มติที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๑๐๐ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๐๑ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุม และมติที่ประชุม ใหถือเสียง
ขางมาก
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๑๐๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญ อาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุ โดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อมี ผู เข าชื่ อร อ งขอให เรี ยกประชุ ม วิ ส ามั ญตามวรรคแรก ให คณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญ วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๑๐๓ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๑๐๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๐๕ ในการประชุมใหญสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๑๐๔ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐๖ ให ประธานสาขาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุ มใหญ สาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรค ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา
หรือไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๑๐๗ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บั ญญั ติ ไว ใ นพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๐๘ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญ สาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๐๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง โดยประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือ
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ตามคํ าร องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ านวนเกิ น กึ่ งหนึ่งรวมกั นขอให เปดประชุ มเป น พิ เ ศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๑๑๐ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต องมี กรรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่ แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุ ม
แตถาเลขานุ การสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๑๑๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๔
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๑๒ พรรคและสาขาพรรค อาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(ข) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(ค) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคา โดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
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หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค ซึ่งไดรับการ
บริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
บริจาค
บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจ งหมายเลขบัญชีเงิน ฝากและจํานวนเงิน ที่เปดบั ญชี ของทุ กบั ญชี พร อมทั้งสงสําเนาบั ญชี เงิ นฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๑๑๓ รายจายของพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๑๑๔ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจาย ซึ่งแยกออกเปนประเภทเงิ นเดือนและคาจางตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๑๑๕ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๑๑๖ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย และรายรับซึ่งได
จากการสนับสนุนจากรัฐ ตามขอ ๑๑๒ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจาย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทาง
การเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริง โดยใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรค และสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรค จัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
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(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ให ประธานสาขาพรรคนํ าสํ าเนาบั ญชี รายรั บจากการบริ จาคส งให สํ านั กงานใหญ ภายหลั ง
จากลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบด วย งบดุล งบรายไดและคาใชจ าย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิ นดังกลาว
มาพรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคดวยทุกรอบปปฏิทินโดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง แลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายในเดือน
เมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๕
การลงโทษสมาชิก
สวนที่ ๑
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค
ขอ ๑๑๘ ให มี ค ณะกรรมการวิ นั ยและจรรยาบรรณพรรคขึ้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย
กรรมการจํานวนไมเกินหาคน ซึ่งกรรมการบริหารพรรคเสนอชื่อใหที่ประชุมใหญของพรรคแตงตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณพรรคของสมาชิก
(๒) สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก แลวเสนอผลพิจารณาตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
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(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกั บวินัยและจรรยาบรรณพรรคเปนคราว ๆ ตามความจําเป น
แลวเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชขอบังคับตอไป
วาระการดํารงตํ าแหน งของคณะกรรมการวิ นัยและจรรยาบรรณพรรค ให เปน ไปตามวาระ
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
วิธีพิจารณาการลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๑๙ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปน
การกระทําที่ผิดวินัย หรือละเมิดจรรยาบรรณพรรค ควรแกการลงโทษ อาจทําได โดยกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๒๐ เมื่อมีการกลาวหาสมาชิกตามขอ ๑๑๙ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค
สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวโดยเร็ว หลักเกณฑและวิธีการในการสอบขอเท็จจริง
และพิ จารณาขอกลาวหา ให เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรคกํ าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๒๑ ในการพิ จ ารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก พรรค ต อ งให โ อกาสแก ผู ถู ก กล า วหา
แกขอกลาวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๒๒ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรคมีความเห็น
ไปยังหัวหนาพรรค เพื่อสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ใหพนจากสมาชิกภาพของพรรค
ในกรณี ที่ หั ว หน าพรรคเห็ น ว า ควรได รั บ การลงโทษตาม (๕) ให หั วหน าพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ กอนที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการ จะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาอีกครั้งหนึ่ง และใหมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
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ขอ ๑๒๓ การใหพนจากสมาชิกภาพของผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียน
ตามขอ ๑๒๒ (๕) ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๙
หมวด ๑๖
การถอดถอน กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค
ขอ ๑๒๔ ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรค หรือผูบริหารพรรค หรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองของพรรค กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณของพรรค หรือที่จะทําใหพรรคหรือประเทศชาติ
เสียหายอยางรายแรง ใหกรรมการบริหารพรรคและหรือผูบริหารพรรคมีสิทธิเขาชื่อกันสี่ในหาของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะผูบริหารพรรคเทาที่มีอยูเสนอตอหัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรค
หรือคณะผูบริหารพรรค เพื่ อขอความเห็นชอบถอดถอนกรรมการบริหารพรรค หรือผูบริหารพรรค
และหรือผูดํารงตําเหนงทางการเมืองของพรรค
เมื่อหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคไดรับหนังสือดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคหรือ
เลขาธิการพรรคเรียกประชุมใหญภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือเพื่อพิจารณาเรื่อง
ดังกลาว หากที่ประชุมใหญยืนยันที่จะถอดถอนกรรมการบริหารพรรค หรือผูบริหารพรรค หรือผูดํารง
ตํ าแหน งทางการเมื องของพรรค ด วยมติ สามในสี่ ของที่ ประชุ มใหญ ก็ ใ ห กรรมการบริ หารพรรค
หรือผูบริหารพรรค หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของพรรค พนจากตําแหนงเมื่อไดมีการลงมติ
การพนตําแหนงตามวรรคกอนนั้น ใหดําเนินการตามขอบังคับและตามกฎหมายเพื่อใหเกิดผล
ในทันที
หมวด ๑๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๒๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๒๖ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ญัตติ ตองเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
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(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
ขอ ๑๒๗ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๘
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๒๘ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยู
คูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๒๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนไปตามกฎหมาย
ขอ ๑๓๐ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระ
บัญชีเสร็จสิ้นแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด แรกมี จํ า นวน ๘ คน
ประกอบดวยหัวหนาพรรคหนึ่งคน รองหัวหนาพรรคหนึ่งคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการ
พรรคหนึ่งคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และคณะกรรมการบริหารพรรคอีกสองคน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในวันประชุมจัดตั้งพรรค ทําหนาที่คณะกรรมการบริหารพรรค
ใหกิจการใด ๆ ที่ไดกระทําไปกอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหใชบังคับตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๑๓๒ ในระหว า งองค ประกอบของการประชุ ม ร วมยั ง ไม ครบถ ว นตามข อ บั ง คั บ นี้
ใหองคประกอบของการประชุมรวมเทาที่มีทําหนาที่ตามขอบังคับนี้ไปจนกวาองคประกอบของการประชุมรวม
จะครบตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๓๓ ในวาระเริ่มแรกนับแตมีการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย หากมี
การประชุมใหญพรรค ใหองคประชุมของการประชุมใหญพรรค ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สมาชิกผูกอตั้งพรรคที่ยังเปนสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และสมาชิกพรรคผูที่ไดรับเชิญจาก
กรรมการบริหารพรรคอีกจํานวนไมเกินสองรอยคน โดยหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคตองเขาประชุมดวย
เปนองคประชุม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
คณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา จํานวน ๘ คน ประกอบดวย
๑. นายธนพร ศรียากูล
หัวหนาพรรค
๒. นายรัตนวุฒิ เจริญรัมย
รองหัวหนาพรรค
๓. นายฉัตรชัย ชูแกว
เลขาธิการพรรค
๔. นายพรวุฒิ นามเดช
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวพรทิวา โพธิ์อยู
เหรัญญิกพรรค
๖. นายนาวี พรหมทรัพย
โฆษกพรรค
๗. นางสาวนิภา สรอยสีหา
กรรมการบริหารพรรค
๘. นายสุนทร ตันกิติภิญโญ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

