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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคอธิปไตย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมื องไดรับ จดแจง การจัดตั้ งพรรคการเมืองชื่อพรรคอธิป ไตย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคอธิปไตย ดังนี้
นโยบายพรรคอธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
“พรรคอธิปไตย” จะยึดมั่นในอุดมการณของพรรคภายใตรัฐธรรมนูญปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดผลประโยชนของชาติแ ละประชาชนเปน
หลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
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๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ปญหาการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคอธิปไตยจึงเนน การแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่มตนจัดระบบ
การเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
โดยจะเน น ความสํ า คั ญ ในการบริ ห ารตามหลั ก การของระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ จ ะตั้ ง
พรรคการเมืองโดยประชาชนเปนของประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ให อํ านาจนิติ บั ญญั ติ อํ า นาจบริห าร และอํ า นาจตุ ลาการเป น ของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ
(๔) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางมีระบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๕) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๖) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๗) สง เสริม และสนั บ สนุ น ใหมี ม าตรฐานในระบบงานราชการ และรวมทั้ง การเลื่ อ น
ตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๘) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
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๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติใ ห ตรงกั บสภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาโดยใชทรัพยากรของชาติใ หนอยที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไรมีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้น ที่
การเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจโดยไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(๖) การกระจายความเจริญและสนับสนุนการเพิ่มงานไปสูชนบทเพื่อผอนคลายความแออัด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สิน ค า เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ตลอดจนการค า กํ า ไรเกิ น ควรและป อ งกั น การกั ก ตุ น สิน ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ และความเป น อยู ข องประชาชนให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองตอการพัฒนาของประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจ ภายใตหลักของความเปน
อิสระและพึ่งตนเอง
(๑๒) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองเปนหลัก
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๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกัน และแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับชาติพรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปนขั้นตอนในการประกันสังคมแบบสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิธีที่
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบัน ทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝงคานิยมใหแกเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อ
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศชาติ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมสาขาอาชีพทุกรูปแบบ
ใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขมแข็งขึ้นทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจนการบริหาร
องคกรเพื่อการพึ่งตนเอง
(๒) ประกั น การผลิต และราคาผลผลิตของเกษตรกรอย างเปนระบบและเปน ธรรม เพื่ อ
แกปญหาการผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๓) สงเสริมการคน ควาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และแบบปลอดสารพิษ
ให ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาค น คว า ด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ขยายตลาดสิ น ค า เกษตรกรรมแบบ
ปลอดสารพิษใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
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(๖) สนั บ สนุ น การตลาดการเกษตรของสหกรณ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ เพิ่ ม การตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธารเพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและสาธารณะ
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุนการประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและผูที่มีขีดความสามารถดานตาง ๆ ไดมี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริม อุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม
(๕) เร ง รั ด การสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
สาธารณูปโภคใหเพียงพอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
(๖) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การค น คว า พั ฒ นาและวิ จั ย เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต
อุตสาหกรรมของไทย
(๗) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
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(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ม รูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อเพิ่มการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุน ในการลงทุน รวมกัน กับบริษัทตางชาติ และโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกชนิดในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปนผู
ถือหุนกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อเปดโอกาสสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาว ไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการพัฒนาและวิจัย
รวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรักในการเรียนและศึกษาหาความรูตลอดเวลา
(๒) สงเสริม และใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มี
ฐานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
(๓) ออกมาตรการใหครูแ ละอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๕) สนับสนุน ใหสถาบัน การศึกษาตาง ๆ ทุกระดับไดมีการดําเนิน กิจกรรมรวมกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูแ ละทัศนศึกษาของแตละคน จัดการการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมี
มาตรการอยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
(๖) สนับสนุน ใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิช าชีพที่กําลังขาดแคลนโดยมุงเนนเพื่อ ให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
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(๘) เสริม สรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ กครูอาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหเจริญ
กาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใชใน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
(๑๑) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยูในระบบของราชการ
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัย
คุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้น ฐานของการพึ่งตนเองอยางคุม คา
และประหยัด
(๔) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขม แข็ งอยางตอเนื่ อง โดยจัด ใหมีก ารสง เสริม ทางดา นการศึ กษา การซอมรบการฝ กอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(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
จารกรรมจากขบวนการกอการรายจากนอกประเทศอยางจริงจัง
(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลั งทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝงทั่วประเทศ เพื่อปองกันการลุกล้ําและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
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(๙) ใหเพิ่ม ประสิทธิภาพและความเขม งวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมือง โดยผิด
กฎหมายผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนหลัก
(๒) กระชับความสัม พัน ธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศ โดยไมเลือกการปกครอง
ในลัทธิที่แตกตางกันและใหความสําคัญในดานเชิงการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ โดยที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้ น
อยางสมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตที่ประจําอยูใ นประเทศตาง ๆ เปนตัวกลางในการ
ขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รับความชว ยเหลือจากตางประเทศให นอ ยที่สุ ด โดยปราศจากเงื่อ นไขที่จ ะทํา ลาย
ประโยชนและความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เนนเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานการปฏิบัติการทางการทูต
(๘) กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือสถาบัน
ศูนยศิลปวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตฝายทหารเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ
(๑๑) สนับสนุน ใหมีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติและติดตามจับกุมผูตองหาที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศหรือการหลบหนี
ออกนอกประเทศ
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๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) สง เสริ ม การวิ จัย และพั ฒนาด านวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย
จากสถาบันการศึกษาจากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อประโยชนใ นเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการสงออก
(๒) สนับสนุ น ใหมีก ารเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ เพื่อ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อ
กอใหเกิดความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้น มีคุณภาพและพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแ ลวมาประยุกตใ ช
ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรและการดําเนินชีวติ อยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บสนุ น ใหห น วยงานเอกชนสามารถนํา เทคโนโลยี ตา ง ๆ ที่ คิด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) สนับสนุน ใหมีการลงทุน วิจัยและพัฒนารวมกัน กับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขา
อาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการว า จ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และให มี อ งค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิดเพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่น คงในการทํางานและหลั กประกัน ในการทํ างาน แกผูใ ชแ รงงานทั้ง ที่
ทํางานในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปน ผูรองรับในกรณี
ตกงาน เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
(๕) สนั บสนุ น และส งเสริ ม ระบบแรงงานสัม พั น ธ การคุม ครองแรงงานและมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
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(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางานการจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการแรงงาน
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติสําหรับผูที่ใชแ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริ ม และปรับ ปรุง กฎหมายเพื่อ ใหมี กองทุน การประกั น สุ ขภาพแหง ชาติ ทั้ง ผูใ ช
แรงงาน ครอบครัว ผูวางงาน รวมจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันและขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติต อ สตรี เ พื่อ ให สตรี มีสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยสมบูร ณ ใ นการพั ฒ นาประเทศทั้ง ด านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดโอกาส
ใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
(๓) คุม ครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปน อยูใ นสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแ รงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแ รงงาน จะตองไดรับการ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูใ นความดูแลของหนวยงานรัฐ และไมใชแรงงานเด็ก
ไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
(๕) ออกกฎหมายลงโทษบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการ
เลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณี
ที่มีภาระเลี้ยงดูบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวา
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เกณฑม าตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุน ใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับ สนุน ใหมี องค กรของรั ฐเพื่ อที่จ ะดูแ ลและใหความอนุเคราะหแ ก ผูดอ ยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใหมี
ความเปนอยูที่ดีและอบอุน
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกัน การแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปน พิษ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทําลายไปอยางมาก
(๕) พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอม และมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนผูกอมลภาวะจะตองจายคาชดเชยในการกําจัดมลภาวะ
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามการผลิต การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกัน การนํา เขาและจําหน ายประเภทยาเสพติ ดใหโทษตามแนวชายแดนอย างจริง จังและ
ตอเนื่อง
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(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิมพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานตามปกติ
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิตการจําหนายและการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืชที่มีสารเจือปน และการนําเขาพืชหรือผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอที่มีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางประเทศที่จะเดิน ทางเขามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนํา
โรคระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศ
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การให บ ริ การด า นสาธารณสุ ข และสาธารณู ป โภคอย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒) เพิ่ม มาตรการควบคุม การโฆษณาสิน คาบางประเภทที่ใ หโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่
ศูนยของจังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
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(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเปนเจาของของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและ
องคประกอบภายในประเทศ
(๕) สนับสนุน ใหมีการขยายเสน ทางในการคมนาคมทั่ว ประเทศที่ประหยัด โดยเฉพาะ
การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟรางคูมาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคมทางรถยนต
ทางบกและทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนับสนุนและสงเสริม การใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่มี
ตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการ
สูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสน ทางการบรรทุก
น้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการ
สรางสถานที่ฝก สถานที่แขง และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริม ใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุ
ไวในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
(๖) สงเสริม การกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
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ขอบังคับพรรคอธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับพรรคอธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคอธิปไตย เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
ATHIPATAI PARTY ใชชื่ออักษรยอวา อ ต. หรือ A T.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคอธิปไตย ใชเครื่องหมายเปนภาพ อนุสาวรียชัยสมรภูมิภายในวงรี ดานบนของ
เครื่องหมายมีคําวา พรรคอธิปไตย และดานลางของเครื่องหมายมีคาํ วา ATHIPATAI PARTY ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ พรรคอธิปไตย หมายถึง สัญลักษณ อธิปไตยของไทย
รูปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ หมายถึง สัญลักษณแหงชัยชนะของไทย
สีน้ําเงิน หมายถึง สัญลักษณแหงความเขมแข็ง
(๒) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปนเครื่องหมายยอ
ในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวกัน ดังภาพ
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พรรคอธิปไตย
ATHIPATAI PARTY
ขอ ๕ สํา นั กงานใหญตั้ ง อยู ณ บา นเลขที่ ๑๐/๑๒๙๕ หมู ๖ ซอยนวมิน ทร ๕๘
ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคอธิปไตยที่ไดรับ อนุมัติใ หจัดตั้ง ณ ที่ใ ดใหเรียกวา พรรคอธิปไตย
สาขา.... โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๗ พรรคอธิปไตยจะมุงเนนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและตางประเทศ
ทั่ว โลกโดยไมเ ลื อ กการปกครองของสัง คมที่ ต า งกั น เพื่อ ประสานและแลกเปลี่ ยนผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมทางสังคม โดยเนนผลประโยชนโดยรวมของชาติ
เปนหลัก
ขอ ๘ อุดมการณของพรรค คือ เทิดความเปน ไทย ใสใ จประชาชน โดยยึดหลักการ
ดังนี้
(๑) สังคม รมเย็น เปนมิตร
(๒) เศรษฐกิจ ยั่งยืน รุงเรือง
(๓) การเมือง แบบมี สวนรวม
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิกพรรค ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๗) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคอธิปไตย ใหผูยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอกรรมการพรรคหรือตอกรรมการสาขาพรรค รวบรวมเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติเพื่อ
ออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคเปนหลักฐาน
ขอ ๑๓ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให ส งวน
คําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถ า คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ไ ม รั บ ผู ใ ดเป น สมาชิ ก สามั ญ โดยจะมี
คําคัดคานหรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคขอ ๑๑
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๘๙
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(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐ ธรรมนูญ ใหถือสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกของสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอสํานักงานใหญพรรคการเมืองและมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือลาออกดังกลาว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ สาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
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(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปน ผูที่ มีค วามรู มีอุด มการณอ ยา งแรงกลา และยึ ดมั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือ ในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตน
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริม อาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่อเปน การสง เสริม ความรูความเข าใจทางการเมื อ งแก สมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมข อ มู ล และเผยแพร ข า วสารทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่ อให สมาชิ ก พรรคร วมกั น สรา งพรรคอธิป ไตย ใหเ ป น พรรคการเมื องที่ มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุกระดับต องยึด มั่น ในอุดมการณข องพรรค และไมฝาฝ น ตอระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาประโยชนสวนตัว หรือบุคคลอื่น โดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๒๗
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(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของ
พรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝน กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอัน เปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรค ที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื องและทํ า ใหก ารเมื อ งมี
คุณธรรม สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือ รน ในการสรางองคกรพรรคใหเ ติบใหญดวยความเสียสละและให
ความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมกี รรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
ขอ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารอื่น ๆ
๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ

ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตอง
มีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม เ สน อชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็น สมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผเู สนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริการพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับ แตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวน แตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และมีอํานาจเรียกประชุม ใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือ
ครบวาระนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในข า งต น ให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจในการเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
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(๓) กํ า หนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว นโดยจั ด สรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู 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
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคการเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง จะรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํา นาจหนา ที่ อื่น ที่ค ณะกรรมการบริ หารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ งไม ขัด ตอ กฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะกรรมาธิ ก าร
ของพรรคหรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีน้ีตองดําเนินการใหเสร็จภายใน
เวลาไมเกินเจ็ดสิบวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มี ความจํา เปน ในการดําเนิ น การทางการเมื อง ให มีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๐ ใหมีคณะที่ปรึกษาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคนโดย
หัวหนาพรรคเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อ
คณะที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมัชชาพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
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(๒) ประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใ หคําปรึกษาแกหัวหนาพรรคในกรณี
ที่หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ใหหัวหนาประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษา
หัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
ขอ ๓๑ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคอยูใ น
ตําแหนง ตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคเวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๒ คณะที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษาหัวหนาพรรคมีหนาที่
ดังนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเชิญใหเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แตไมมีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) มีสิทธิเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณ และให
บรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึ กษาพรรคจะต อ งใหมี การประชุ มหารือภายในพรรคยอ มกระทํ าไดภายใต
การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๓ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรคโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินเกาสิบเกาคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
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(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๔ คณะกรรมการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรคตามที่คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมืองหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางในการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบดาน
การคลังและทรัพยสินของพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการพรรค
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมาธิ ก ารฝ า ยต า ง ๆ ของพรรคในด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมาธิการ แตละฝายอาจแยกย อยเปน ฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกั บ
โครงสรางของรัฐและระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๖ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมาธิการพรรคใหความเห็น ชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตล ะคณะประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
ไมเกินสามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้นแตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตาม
ความเหมาะสม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูใ นตําแหนงเทากับวาระคณะกรรมการบริหาร
พรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๗ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจารณาปญหาต าง ๆ ที่เกิดขึ้ น และพร อมที่จะบรรยายสรุปขอศึ กษาและ
ขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึ ก ษาและพิ จ ารณาตลอดจนติ ด ตามการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล และ
เตรียมการในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมาธิการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภาและ
รัฐบาลตามโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๓๘ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรคใหถือเปน สิทธิของพรรค
ผูใดนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรค ยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๓๙ ให ค ณะกรรมการรั ฐ สภาของพรรคแต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ประธานคณะกรรมการเปน ผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะ และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูใ นตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจ ารณารา งพระราชบัญ ญัติ ญัต ติ กระทู ของสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรครวมทั้ ง ประสานงานต า ง ๆ
ในกิจการดานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภา เพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทัน
กับสถานการณทางการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๑ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค อยูในการ
กํากับดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๒ สํานักงานใหญพรรคประกอบดวยหนวยงานดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภา และผลการประชุมสภาอาเซียน
หรือรัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรี ย มข อ มู ล อภิ ป รายให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค และประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๓ ใหมี สํา นัก งานสาขาพรรคเป น หนว ยงานในการปฏิบัติ งานต าง ๆ ของพรรค
ในท อ งที่ พ รรคได จั ด ตั้ ง สาขาพรรค โดยอยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของหั ว หน า สํ า นั ก งานสาขาพรรค
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๔ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับ - จายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ การของสาขาพรรค และให ค วามรู ท างการเมื อ ง
แกประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรม
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๔๖ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดส วนหรือ แบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาการคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค ซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๗ การตัดสิน คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๔๘ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น เปน ผู
พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไป ในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๕๐ ภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรในแตล ะครั้ ง ให หั วหน าพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
กอนเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๑ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ
ที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุม
สภาผูแ ทนราษฎรหรือรัฐ สภาใหเปน ไปตามมติซึ่ งที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีม ติไ ว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๒ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคการปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๓ แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดใหขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค เปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยเฉพาะสาขาดังกลาวตองมีสมาชิก
ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๕๔ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนขึ้น ไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๕๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแ จ งสํานั กงานใหญ พรรคทราบ เพื่อใหหัว หนาพรรคแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรค
ในสาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๖ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
แลวภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น อีก
ภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ขอ ๕๗ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ใน
สาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๕๘ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๕๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่นอีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖๐ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๗ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ พรรค และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรคกิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด แย ง และแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใ หคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด ใหม
ภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาชุดใหม
ขอ ๖๒ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๑
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๓ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอี กหนึ่งคนเปน ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๔ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริห ารพรรคจํา นวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๖ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับลายมือชือ่
ของผูขอใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖๗ ประชุมใหญวิสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๓ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๘ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๗ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๖๙ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๑ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอ ยกวา เจ็ด วัน โดยใหระบุ เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปน พิเ ศษอีกไดตามความจําเปนหรือ
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ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ส ว นการประชุ ม วิ ส ามั ญ อาจจะมี ไ ด เ มื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคเรี ย กประชุ ม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น
เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรอ งขอใหเรียกประชุม วิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๔ ญัต ติ ของผู ขอให เรี ย กประชุ ม ใหญ วิส ามัญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๕ ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๖ ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ สาขาพรรคต อ งมี ส มาชิ ก ตามข อ ๘๕ มาประชุ ม
ไมนอยกวาสามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุมกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๗ กิจการดังตอไปนี่ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
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(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๘ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการสาขา ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๘๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๘๒ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
รายไดจากการบริจาคโดยขัดตอกฎหมาย
รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
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(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกรายการ ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรคซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงิ น ที่ พ รรคได รั บ บริ จ าคมาให หั ว หน า พรรคและเหรั ญ ญิ ก พรรค นํ า ไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงินฝากและจํานวนเงิน ที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงิน ฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๘๓ รายจายของพรรคมีดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๘๔ งบประมาณประจําปของพรรคประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๘๕ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๘๖ การรับและจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กํ า หนดไว แ ต จ ะต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ ข อ บั ง คั บ พรรคหรื อ บั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย และรายรั บ
ซึ่งไดจากการสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๘๒ (๔) จะตองนําเงินจํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจาย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๗ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรครั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารการเงิ น และการบั ญ ชี
ของพรรคและสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริงโดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรคประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลัง
จากการลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน ดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตองแลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงิน ของสาขาพรรคด วยทุกรอบปปฏิทิ น
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนารับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสางงบการเงิน ดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายพรรค
ในส ว นนี้ ทุ ก รอบป ป ฏิ ทิ น ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง และยื่ น ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๘ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๙ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๘๘ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจใ ห
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลว
เห็น วาไมมีมูลหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้น เสียได แตหากสอบสวนแลวเห็น วามีมูล
ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๙๐ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๙๑ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงให หั วหน า พรรคมี อํา นาจสั่ ง การอย า งใดอยา งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๙๒ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๘๙
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๕

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๙๓ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ พรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ า ได
ก็แตดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๙๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๙๕ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๖ พรรคอธิปไตยมีความมุงเนนที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๙๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙๘ ในกรณีที่พรรคอธิปไตยตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคภายหลังจากการชําระบัญชี
เสร็จสิ้นแลวใหตกเปนของสภากาชาดไทย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอธิปไตย
คณะกรรมการบริหารพรรคอธิปไตยจํานวน ๑๗ คน ดังนี้
นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ
หัวหนาพรรค
นายธนเดช แกวเหมือน
รองหัวหนาพรรค
นายสมศักดิ์ พันธสวัสดิ์
รองหัวหนาพรรค
นายสุปรีชา จินดาวงศ
เลขาธิการพรรค
นายสาโรจน วรเดช
เหรัญญิกพรรค

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง
๖. นายวิชญ แกวถาวร
๗. นายประยุทธ วีระสิงห
๘. นายสุพล วงคเลขา
๙. นายทองสุข จุนเจิม
๑๐. นายอธิพงศ อ่ําสงวน
๑๑. นายคมเดช บุญเทียมทัด
๑๒. นายเกียรติพงษ แกวพิพัฒน
๑๓. นายสุทธิรักษ สีหลา
๑๔. นายอมรินทร ฉิมเอียด
๑๕. นางภัทรสรรพพร หาหาญ
๑๖. นางสาวรุงระวี จุติสุขสันติ์
๑๗. นางสาววาสวลี วรรณทวี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
โฆษกพรรค
รองเลขาธิการพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

