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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคศรีสยาม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคศรีสยาม
ตามมาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ด วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๓/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคศรีสยาม ดังนี้
นโยบายพรรคศรีสยาม
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึดมั่นเทิดทูนธํารงรักษาไว ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๑.๒ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยและมาจากปวงชนชาวไทยในระบอบรัฐสภา
๑.๓.๑ ใหมี การเลื อกตั้งอยา งอิ สระเสรี คุม ครองไวซึ่ งสิท ธิเ สรี ภาพของประชาชน
ดานความคิดทางการเมือง
๑.๓.๒ จั ด ระบบการปกครองให มี ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน
กระจายอํานาจบริหารจากสวนกลางสูทองถิ่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๑.๔ มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
๑.๕ สนับสนุน องคกรอิสระในการตรวจสอบ ปราบปราม ผูที่ประพฤติมิชอบและทุจริต
ในวงราชการ รวมทั้งสรางคานิยมใหบําเหน็จรางวัลแกขาราชการผูสุจริตและปฏิบัติงานอยางเสียสละ
๑.๖ คุ มครองพระพุ ทธศาสนาและศาสนาอื่ น เพื่ อเสริ ม สร างความเข าใจอั นดี ให เกิ ดความ
สมานฉันท ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา โดยจะจัดใหมีหนวยงานคอยใหความรูในดานคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติ
๑.๗ ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ สูประชาชนอยางทั่วถึง ใหมีเสรีภาพในการพูด
การเขียน การพิมพ โฆษณา โดยที่ไมขัดตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒. นโยบายดานความมั่นคงและปองกันประเทศ
๒.๑ จะตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความเปนเอกราช
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหกองทัพมีการพัฒนาและมีความพรอมอยูเสมอ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนระบบกําลังสํารองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใหไดรับการฝกอบรม
วิชาทหารตามความเหมาะสมใหมีความพรอมอยูเสมอ สามารถที่จะเขาไปชวยเหลือกองทัพไดทัน ที
เมื่อเกิดมีภัยคุกคามตอประเทศ
๒.๔ พัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติใหมีความรู ความสามารถ มีความพรอม
อยูเสมอ สามารถที่จะจัดการกับภัยคุกคามไดทันทีทันใด
๒.๕ จัดใหมีงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณใหกับกองทัพใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
๒.๖ สรางคานิยมกับผูที่จะเขาเกณฑทหารใหมีความรูสึกมีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่เปน
ประชาชนคนไทยมีหนาที่ที่จะตองพิทักษรักษาไวซึ่งอธิปไตยของชาติ
๒.๗ สง เสริ ม ให ก องทั พ มี ก ารช ว ยพั ฒ นาประเทศให ม ากขึ้ น อยู ใ กล ชิ ด ประชาชน และ
ชวยเหลือประชาชนในยามวิกฤต
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานความมั่นคงใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และ
ทันตอภัยคุกคามเศรษฐกิจการเมือง
๒.๙ สงเสริม ใหมีกองหนุน เพื่อความมั่น คงของชาติ สามารถจะชวยเหลือกองทัพไดทัน ที
เมื่อกองทัพตองการ
๒.๑๐ ยกระดับฐานะความเปนอยูของทหารใหเหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรี ใหขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิหนาที่ ปกปองและปองกันประเทศ สงเสริมในการใหสวัสดิการ ใหเหมาะสมแกการครองชีพ
๓. นโยบายดานการตางประเทศ
๓.๑ ยึดมั่น ในอธิปไตยและศั กดิ์ศ รีค วามเป น ไทย ปองกั น การแทรกแซงกิจการภายใน
จากตางประเทศ โดยคํานึงถึงความเปนเอกราชของชาติ ตลอดจนปกปองผลประโยชนประเทศชาติ
ยึดถือแนวนโยบายตางประเทศที่เปนกลางเพื่อปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตางประเทศ
๓.๒ สรางมิตรภาพและความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานบนหลักพื้นฐาน
ของความถูกตอง เที่ยงธรรม ที่เปนกลาง
๓.๓ สรางพันธมิตรระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีโดยวิธีทางการทูต
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๓.๔ ไมแทรกแซงกิจการประเทศอื่น
๓.๕ ปฏิ บั ติ ตามพั น ธกรณี ที่ ได กระทํ าไว ต อนานาประเทศหรื อองค ก รระหว า งประเทศ
อยางเครงครัด
๓.๖ สงเสริมการคาระหวางประเทศและการลงทุนกับนานาประเทศโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
คนไทย โดยยึดถือหลักความเปนกลางในเรื่องของการไดเปรียบและเสียเปรียบ
๓.๗ ใหมีหน วยงานคอยใหการแนะนํา คนไทยที่จะไปลงทุน ในตางประเทศเพื่อ ปองกั น
การเสียเปรียบและเพื่อจะไดสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๔.๑ ดานการธนาคารและการคลัง
๔.๑.๑ ปรับปรุงแกไขโครงสรางการจัดเก็บภาษี เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงการชําระภาษี
๔.๑.๒ ยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่ม
๔.๑.๓ ขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น มุงเก็บภาษีประเภทสินคาที่ฟุมเฟอย
๔.๑.๔ กํากับดูแลการอนุมัติเงินงบประมาณอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความจําเปน
และเหมาะสมกับสถานการณบานเมืองและเศรษฐกิจที่เปนอยูปจจุบัน
๔.๑.๕ รักษาวินัยทางการเงิน การคลังอยางเครงครัดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
๔.๑.๖ ควบคุมสถาบันการเงิน ธนาคาร ใหตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนหลัก
๔.๑.๗ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อชวยพัฒนาประเทศ
๔.๑.๘ ใหมีการจัดเก็บภาษีการประกอบกิจการของผูมีรายไดแตไมชําระภาษี เพื่อให
เกิดความเปนธรรมตอสังคม โดยคํานึงถึงรายได และใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน โดยระลึกถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
๔.๑.๙ เพิ่มภาษีสินคานําเขา เพื่อใหประชาชนหันมาใชสินคาภายในประเทศที่สามารถ
ทดแทนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ เพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ ดานการพัฒนา
๔.๒.๑ เนนการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
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๔.๒.๒ สง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในชุ ม ชนเปน การสรา งอาชี พ
สรางรายได ใหมีการเปน อยูแบบพึ่งพาตัวเองได ทั้งยังเปน การลดการแออัดของชุม ชนเมือง และ
เปนการลดการเปนหนี้ตางประเทศ
๔.๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางอิสระ ยกเวนเฉพาะสิ่งที่รัฐ
จําเปนจะตองดําเนินการเอง เพื่อประโยชนของสวนรวม และเพื่อประโยชนในการรักษาไวซึ่งความมั่นคงของรัฐ
๔.๒.๔ ให มีธ นาคาร “เพื่อ การพัฒ นาและส งเสริม อาชี พ” ขึ้ น ทุก อํา เภอ เพื่อ ให
ประชาชนไดกูยืมไปเปนทุนในการประกอบอาชีพหรือนําไปฟน ฟูปรับปรุงกิจการ โดยใหกูรายละ
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาท) โดยไมมีดอกเบี้ย เพื่อเปนการสงเสริมสรางอาชีพและรายได
๔.๒.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือ อาชีพ และงานใหมีมาตรฐาน
๔.๓ ดานการเกษตรและสหกรณ
๔.๓.๑ ใหมี แ พทย เกษตรขึ้น ทุก ตําบล เพื่อ คอยให คํา แนะนํา ปรึ กษาแก เกษตรกร
อยางทั่วถึงทุกหมูบาน
๔.๓.๒ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมผลิตปุยขึ้นมาใชเอง
๔.๓.๓ จัดใหมีการจัดการดานชลประทาน เพื่อใหมีการกักเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูก
อยางทั่วถึงและเพียงพอ
๔.๓.๔ สงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
๔.๓.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรขึ้นในชนบท
๔.๓.๖ สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในรูปแบบสหกรณใ หมากขึ้น
เพื่อเปน การอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในดานการตลาด ทั้งยังเปนการปองกัน การถูกกดราคา
และตัดตอน
๔.๓.๗ สงเสริมสนับสนุนใหมีสหกรณรานคา จัดหาหรือผลิตจําหนาย เครื่องมือตาง ๆ
ไปใชในการเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรในราคาต่ํา
๔.๓.๘ ใหมีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เปนสินคาหลัก
๔.๔ ดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
๔.๔.๑ สงเสริม การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุ ณภาพเปน ที่ ตองการของ
ตลาดโลก
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๔.๔.๒ สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมใหสามารถผลิตสินคาใหมีคุณภาพ และตนทุน
ต่ํา เพื่อการสงออกแขงขันกับนานาประเทศในตลาดโลกได
๔.๔.๓ สงเสริมการสงออก และเปดใหมีการแขงขันอยางเสรี
๔.๔.๔ ควบคุ ม ราคาสิ น ค า ภายในประเทศให มี ค วามสมดุ ล กั บ รายได เ ฉลี่ ย
ของประชาชนตอคนตอป เพื่อปองกันขาวยากหมากแพง
๔.๔.๕ สงเสริ ม อุ ตสาหกรรมครัว เรื อ นและอุต สาหกรรมขนาดยอ ม เพื่ อเปน การ
กระจายงานเขาสูชนบท
๔.๔.๖ ใหการศึกษาแกคนรุน ใหม ใหมีความรูความสามารถในดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีใหม ๆ
๔.๔.๗ ลดการเสียเปรียบทางการคา โดยสั่งซื้อสินคาที่จําเปนจากประเทศที่ทําสัญญา
ซื้อขายผลผลิตจากประเทศไทยในราคาที่เปนธรรม
๔.๔.๘ หาตลาดใหกับเอกชนเพื่อการสงออกในราคาผลผลิตที่สมควร
๕. นโยบายดานกฎหมายและยุติธรรม
๕.๑ ใหมีการปองกันการแทรกแซงอํานาจตุลาการ เพื่อใหอํานาจตุลาการเปนอํานาจอิสระ
เพื่อเปนการคานอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
๕.๒ จัดใหมีกระบวนการเรียนรูทางกฎหมาย เพื่อใหเกิดการพัฒนากฎหมายเปนไปอยางเหมาะสม
กับสภาพความเปนอยูของสังคมปจจุบัน
๕.๓ ใหมีม าตรการป องกัน และคุม ครองสิท ธิเสรีภ าพของบุคคลที่ อาจถูก ลวงละเมิดจาก
เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นอยางจริงจัง
๖. นโยบายดานการศึกษา
๖.๑ ส ง เสริ ม การศึ ก ษา พั ฒ นาบุ ค คล เน น การพั ฒ นาจิ ต ใจเหนื อ วั ต ถุ ให มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และปญญาใหมีความคิดสรางสรรค
๖.๒ จัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนวิชาเสริม บังคับตองเรียน
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหกับนักเรียนใหรูจักผิดชอบชั่วดี
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษา การเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหสอดคลองกับ
ความตองการในแตละทองที่
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๖.๔ สงเสริมการศึกษาให ทุกคนเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๖
๖.๕ ใหมีการจัดวัสดุ อุปกรณการเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทาเทียมกันอยางทั่วถึง
ทุกทองที่อยางเพียงพอ
๖.๖ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เรียนดี โดยใหทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี
๖.๗ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพในทองถิ่น โดยกําหนดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น และใหมีการพัฒนานําความรูในสาขาตางๆ รวมทั้งแนวคิดภูมิปญญาไทย
ไปพัฒนาเปนธุรกิจทั้งในและตางประเทศได
๖.๘ สงเสริมใหขวัญกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติแกครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับความเปนอยูใหเหมาะสม
๖.๙ จัดใหมีคาตอบแทนพิเศษสําหรับครูที่สอนเสริมใหกับนักเรียนในลักษณะสอนพิเศษ
นอกเวลาทํางาน ที่เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพ
๗. นโยบายดานสาธารณสุข
๗.๑ สงเสริม ใหมีการขยายการบริการดานสาธารณสุขแกป ระชาชนในชนบทอยางทั่วถึง
และเพียงพอ โดยการยกระดับมาตรฐานของอนามัยใหเปนโรงพยาบาลขนาดยอม ๑๕ เตียง พรอมทั้ง
ใหมีเครื่องมือแพทยอยางเพียงพอ
๗.๒ สงเสริมใหความรูแ กประชาชนในดานสาธารณสุขพื้น ฐานเพื่อใหรูจักวิธีปองกันโรค
และรักษาสุขภาพ
๗.๓ ใหขวั ญกําลั งใจแกแ พทย พยาบาล บุ คลากรทางการแพทย เพื่อ เปน ขวัญกํา ลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านให ต ระหนั ก ถึ ง ภาระหน า ที่ แ ละจรรยาบรรณในการบริ ก ารประชาชนอย า งดี
มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
๗.๔ ใหมีการควบคุมในการผลิตยาอยางเครงครัด และใหมีการลงโทษอยางรุนแรงแกผูที่ผลิต
ยาปลอม
๘. นโยบายดานศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
๘.๑ ตองพิทักษคุม ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีใ หเกิด
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา
๘.๒ สงเสริมใหนําหลักธรรมของศาสนามาใช เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและคุณภาพชีวิต
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๘.๓ ผูชรา เด็กเยาวชน ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก
จะไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมและเปนธรรม
๘.๔ ใหสตรีมีความเสมอภาคเทาเทียมกับบุรุษตามกฎหมาย
๘.๕ ใหมีการประกันสังคมอยางทั่วถึง ใหมีหลักประกันที่มั่นคง
๘.๖ ใหมีการรักษาพยาบาลฟรีทุกโรคในทุกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เปนของรัฐ
ทุกแหงทั่วประเทศอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๘.๗ ให มีศู น ย ชว ยเหลื อผู ย ากไร ที่ไ มมี ที่อ ยูอ าศัย และที่ ทํา กิน โดยจะจัด สรรที่ อยู อาศั ย
ใหอยางเหมาะสมใหมีการฝกอบรมอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได
๘.๘ ผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไป จะไดรับเงินเลี้ยงชีพเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๘.๙ จัดใหมีศูนยศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นขึ้นทุกตําบล เพื่อใหเปนศูนยศิลปศึกษาของคน
ในชุมชน
๘.๑๐ จัดตั้งศูนยกีฬาขึ้นทุกตําบล เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเปน
ภูมิคุมกันยาเสพติด
๘.๑๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนไทยและความเปนมาในสมัยโบราณ
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนความเปน ไทย เพื่อชวยกัน อนุรักษวัฒนธรรมอัน ดีงามของไทย
มิใหสูญหายไปจากสังคมไทย
๘.๑๒ ใหประชาชนไดรับสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จะไดรับความคุมครอง
อยางจริงจังมีความเสมอภาคและเปนธรรม
๙. นโยบายดานแรงงาน
๙.๑ กําหนดอัตราคาแรงงานขั้น ต่ําใหเหมาะสมและสอดคลองกับการครองชีพตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
๙.๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชแรงงาน
๙.๓ สงเสริมการเรียนรูใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน สนับสนุนแนวความคิดสิ่งประดิษฐใหม ๆ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยนํามาประยุกตเปนธุรกิจ เปนการผลิตสินคา บริการ และเปนอาชีพ
๙.๔ ลดและขจัดการไมมีงานทํา โดยการสรางงานใหมีปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะตางจังหวัดและ
ชนบท
๙.๕ ใหความคุมครองแรงงานเด็กและสตรีอยางจริงจัง
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๑๐. นโยบายดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐.๑ ใหมีสถาบันวิจัยพัฒนาสงเสริมการทําเกษตร โดยวิธีธรรมชาติแบบยั่งยืน ลดการใชสารเคมี
เพื่อเปนการชวยปองกันภาวะโลกรอน
๑๐.๒ ฝกอบรมใหประชาชนเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ปลูกปาทดแทน
๑๐.๓ ใหมีการทําระบบกักเก็บน้ํา เพื่อปองกัน ปญหาความแหงแลงขาดแคลนน้ํา โดยการ
ขุดลอกคูคลองหรื อเหมื องเพื่ อกักเก็บน้ํา เมื่ อถึงฤดูฝ นก็ จะได กักเก็ บน้ําและถา ยเทน้ํ าจากพื้น ที่สู ง
ลงสูพื้นที่ต่ํา ตามหลักภูมิศาสตรของประเทศทุกพื้นที่ก็จะมีน้ําใชอยางเพียงพอ
๑๐.๔ ให มี แ ผนพั ฒ นาการวางผั ง เมื อ งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ประโยชน ต อ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐.๕ กํากับดูแ ลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อกําจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๐.๖ จัดทําผังเมืองรวม โดยใหมีความสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาพ
ธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ
๑๐.๗ ปลูกฝงใหคนไทยมีจิตสํานึก ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ เรียนรูหลักเกณฑธรรมชาติ
การเปนอยูของมนุษยกับธรรมชาติ ซึ่งจะแยกออกจากกันไมได
๑๐.๘ สนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
๑๐.๙ สงเสริมสนับสนุนการรวมตัวกันของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น
ขอบังคับพรรคศรีสยาม
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันของสมาชิกทุกคน เพื่อใหการบริหารและการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคมีประสิทธิภาพ โดยมติเห็นชอบรวมกันในที่ประชุมจัดตั้งพรรคศรีสยาม จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคศรีสยามไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคศรีสยาม พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อบั งคั บนี้ ตั้ งแต วั น ที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมื องรั บการจดแจ งการจั ดตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคศรีสยาม” มีอักษรยอวา “ศส.” และ
มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “SRI SIAM PARTY” มีอักษรยอภาษาอังกฤษวา “SS”
ขอ ๔ พรรคการเมืองนี้มีภาพเครื่องหมายและมีคําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมาย ดังนี้

๔.๑ ภาพเครื่องหมายเปน รูปวงกลม ตรงกลางวงกลมบนพื้ น สีน้ําเงิน ที่ปรากฏ
ตัวอักษรยอวา ศส. เปนตัวอักษรยอชื่อพรรค ซึ่งประดิษฐเปนตัวอักษรลายไทยและชอดอกราชพฤกษ
สื่อความหมายใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนไทย
๔.๒ สีน้ําเงิน แสดงใหเห็นถึงความหนักแนน มั่นคงถาวร
๔.๓ วงกลมดานในสีเหลืองที่ลอมรอบสีน้ําเงิน หมายถึง กฎระเบียบของพรรค
๔.๔ สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
๔.๕ วงกลมรอบนอกสีเหลือง หมายถึง คุณธรรม และจริยธรรม
สรุปโดยรวมไดวา พรรคศรีสยาม คือ พรรคการเมืองที่เห็น ความสําคัญในการ
พัฒ นาการเมื อ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสั ง คมประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น พรรคจึง ไดต ระหนั ก เห็ น ถึ ง
ความสําคัญตอภาระหนาที่และจะตองทําสิ่งที่ดีใหเกิดขึ้นกับประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศและ
จะตองอยูบ นพื้น ฐานของกฎระเบียบของพรรค และภายในกรอบของความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
จริยธรรม
ขอ ๕ สํา นั ก งานใหญข องพรรคตั้ งอยู ที่ เลขที่ ๔๐/๓๐๔ หมู ที่ ๑ ตํ าบลดอนกํ า ยาน
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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ขอ ๖ ตรายางของพรรคสําหรับประทับตรารับรองเอกสารสํานักงานใหญของพรรคมีลักษณะ
เหมือนกับภาพเครื่องหมายพรรค แตมีขนาดเล็กกวา ตรายางจะมีขนาด ๔ คูณ ๔ เซนติเมตร และ
จะใชหมึกสีน้ําเงินในการประทับตราเพียงอยางเดียว ดังภาพ

ขอ ๗ การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยใหมีมติเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘ สาขาพรรคศรีสยามที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหใชชื่อพรรคประกอบกับ
ชื่อของทองที่ที่สาขานั้นตั้งอยูเปนชื่อสาขาพรรค หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด โดยใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ดังนี้ คือ พรรคศรีสยาม สาขา………
ขอ ๙ วัตถุประสงคและอุดมการณของพรรคศรีสยาม
๙.๑ เพื่ อให เป น พรรคการเมือ งที่ป ระกอบไปด วยบุ คคลที่มี อุ ดมการณเ ดี ยวกั น
ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙.๒ เพื่อเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย โดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และ
สงเสริมพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมุงมั่นที่จะ
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก
ขอ ๑๐ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคศรีสยาม
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคศรีสยาม
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคศรีสยาม
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคศรีสยาม
“กรรมการบริหารพรรค” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคศรีสยาม
“คณะที่ปรึกษาพรรค” หมายถึง คณะที่ปรึกษาพรรคศรีสยาม
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“คณะผูบริหารพรรค” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคศรีสยาม
“คณะกรรมาธิการของพรรค” หมายถึง คณะกรรมาธิการของพรรคศรีสยาม
“คณะกรรมการสภาของพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสภาของพรรคศรีสยาม
“สํานักงานใหญของพรรค” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคศรีสยาม
“สํานักงานสาขาพรรค” หมายถึง สํานักงานสาขาพรรคศรีสยาม
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคศรีสยาม
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคศรีสยาม
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค และหัวหนาพรรค
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิก
ขอ ๑๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกพรรค และบุคคลนั้นตกลงรับคําเชิญเขาเปนสมาชิกเปนหนังสือ
และยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรค สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เ ริ่ ม ตั้ ง แต หั ว หน า พรรค
ประกาศรายชื่ อ ณ สํ า นั ก งานใหญ แ ละจดแจ ง ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องพรรค
สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไมตองจายคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
๑๓.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๑๓.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
๑๓.๓ ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๑๓.๔ ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
หรือบุคคลลมละลาย
๑๓.๕ ไมถูกคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งของเจาพนักงานที่ชอบดวยกฎหมาย
๑๓.๖ ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
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๑๓.๗ ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
๑๓.๘ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๑๓.๙ ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
๑๓.๑๐ เขาใจนโยบาย อุดมการณของพรรค ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรค และ
จะปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหผูสมัครกรอกใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคยื่นตอ
เลขาธิการพรรค ประธานสาขาพรรค หรือตัวแทนของพรรค และใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอตอ
หัวหนาพรรคหรือตอผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิกชั่วคราวจนกวาจะพน
๙๐ วัน จึงจะเปนสมาชิกถาวร จึงมีสิทธิรับบัตรประจําตัวสมาชิกเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาสามคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวยคําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรค
หรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว
การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิก
ใหออกเสียง โดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
๑๗.๑ ตาย
๑๗.๒ ลาออก
๑๗.๓ ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
๑๗.๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๓
๑๗.๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๒.๕
๑๗.๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
ขอ ๑๘ การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามข อ ๑๗.๕ ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
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และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิกผูนั้น ไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับ แต
วันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และ
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ วินิจ ฉัยว ามติดั งกล าวมิไ ดมีลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้น สุดลงนับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิก
พรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ สมาชิกสามัญ ยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญของพรรค และมีผ ลเมื่อเจาหนาที่
สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
๒๐.๑ มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
๒๐.๒ มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรค ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
๒๐.๓ มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค
๒๐.๔ สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
๒๐.๕ สมาชิกที่จะไดรับสิทธิดังกลาว ตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
๒๐.๕.๑ สามารถอธิบายนโยบาย อุดมการณของพรรค และขอบังคับของพรรค
ใหประชาชนเขาใจและยินดีเขารวมเปนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
๒๐.๕.๒ เป น ผู เ สี ย สละและสามารถปฏิ บั ติ ต นตามนโยบายของพรรค
จนปรากฏผลตามวัตถุประสงคของพรรค
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๒๐.๕.๓ เปน ผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ทางวิช าการหรือประสบการณ
ที่เปนผลสําเร็จ และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ ความมั่นคงถาวรของพรรค
๒๐.๖ หากสมาชิกพรรคในสัดสวนดังตอไปนี้
๒๐.๖.๑ สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น มีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของทั้งหมด หรือ
๒๐.๖.๒ กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือ
๒๐.๖.๓ สมาชิกสามัญทั่วไปของพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนเห็นวามติ
หรือขอบังคับพรรคในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐ ธรรมนูญ หรื อขัด หรือ แยง กับหลักการพื้ น ฐานแห งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มี สิ ท ธิ์ ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
๒๑.๑ รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของ
พรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
๒๑.๒ สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนิน งานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนา
ของพรรค
๒๑.๓ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของพรรคโดยเครงครัด
๒๑.๔ ตองชําระคาบํารุงพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
๒๒.๑ พรรคจะสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีพ
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๒๒.๒ พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศเพื่อความเจริญและสันติสุขของประชาชนชาวไทย
๒๒.๓ พรรคจะชวยสนับสนุน สงเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแ กสมาชิกพรรค
ดวยการใหความรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๒๒.๔ พรรคมีหนา ที่รับเรื่องราวรอ งทุกข และใหความชวยเหลือ สมาชิ กพรรค
ที่ไมไดรับความเปนธรรมในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปน การสงเสริมความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ใหมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
พรรคจึ ง ได มี ก ารกํ าหนดแนวทางการใหค วามรู ท างการเมื องแก สมาชิก และประชาชนโดยทั่ ว ไป
ดังตอไปนี้
๒๓.๑ พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถในแตละสาขาวิช าชีพ
เพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๒๓.๒ พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป เขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
๒๓.๓ พรรคจะสง เสริ มและสนับ สนุน การรวมตัว กัน ในรูปของชุ ม ชนท องถิ่ น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
๒๓.๔ พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาวิชาชีพ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๔ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคศรีสยามใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของประชาชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยที่เปนขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ
ไวดังนี้
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๒๔.๑ สมาชิกพรรคทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอ
ระเบียบขอบังคับของพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรค
อยางเครงครัด
๒๔.๒ ไมใ ชค วามเปน สมาชิ กพรรคไปแสวงหาผลประโยชน สว นตั วหรือ เพื่ อ
บุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
๒๔.๓ สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของ
สมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรค
ไดรับทราบทันที
๒๔.๔ สมาชิ กพรรคตองไมโจมตีหรื อวิจารณสมาชิกพรรคด วยกัน หรือองคก ร
ของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
๒๔.๕ สมาชิ กพรรคตองไมฝ าฝน กฎหมายของรัฐ หรือ ทําในสิ่งที่ ผิดศีล ธรรม
อันเปนที่ครหา
๒๔.๖ ผูปฏิบัติงานของพรรคตองไมนําความลับของพรรคไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
๒๔.๗ ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรค
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสรางเสริมระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม
สมาชิกพรรคตองยึดถือและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังตอไปนี้
๒๕.๑ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒๕.๒ ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
๒๕.๓ ศึกษา ทําความเขาใจ นโยบายและขอบังคับพรรค สามารถพูดใหผูอื่น
เขาใจได
๒๕.๔ รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากพรรคใหบรรลุความสําเร็จ
๒๕.๕ มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญโดยเชิญชวนบุคคล
ใหเปนสมาชิกพรรค
๒๕.๖ ไมใ ชความเปน สมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลอื่ น
โดยขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ หรือศีลธรรมอันดี
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๒๕.๗ เคารพมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัคร
รับเลือกตั้ง
๒๕.๘ ประพฤติ ตนและดํ ารงชี พ อย างมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และอยู ใ นกรอบ
แหงกฎหมาย
๒๕.๙ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ใ นที่ประชุมใหญจํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกิน สี่สิบหาคน
ประกอบดวย
๒๖.๑ หัวหนาพรรค
๒๖.๒ รองหัวหนาพรรค (ไมเกิน ๔ คน)
๒๖.๓ เลขาธิการพรรค
๒๖.๔ รองเลขาธิการพรรค (ไมเกิน ๒ คน)
๒๖.๕ เหรัญญิกพรรค
๒๖.๖ โฆษกพรรค
๒๖.๗ กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
๒๗.๑ เลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรคหนึ่ ง คน ในการเสนอชื่ อ ผู เ ป น หั ว หน า พรรคต อ
ที่ประชุมใหญ ตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
๒๗.๒ ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
๒๗.๓ ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็น สมควรใหเปน
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
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ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตามขอ ๒๗.๒
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
๒๗.๔ ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ที่ประชุมใหญกําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๗.๔ พึงคํานึงถึงความรู ความสามารถ
ความอาวุโส และการเสียสละ
ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคจะตองอยูในที่ประชุมใหญ ผูเสนอชื่อกับผูรับรองและ
ผูใชสิทธิเลือกตั้งก็จะตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
๒๙.๑ ตาย
๒๙.๒ ลาออก
๒๙.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๙.๔ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๒๙.๕ จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
๒๙.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน
๒๙.๗ ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุม
๒๙.๘ เมื่อ หัว หน าพรรคลาออกใหถื อว าความเป น คณะกรรมการบริ หารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
๒๙.๙ ตํ าแหน งกรรมการบริ หารพรรคว างลงสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตามขอ ๒๙.๑ - ๒๙.๗ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนครบวาระของผูที่พนจาก
ตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตามขอ ๒๙.๑ - ๒๙.๕ ใหรองหัวหนาพรรค
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ลําดับตน ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวัน ที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนงหัวหนาพรรค
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณี ตํา แหน งหั วหนาพรรคว างลงตามขอ ๒๙.๒ และ ๒๙.๘ ให รองหัว หน าพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
๓๐.๑ ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและ
มติของที่ประชุมใหญพรรค
๓๐.๒ ออกกฎระเบี ย บและจัด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
๓๐.๓ 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
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่นตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
๓๐.๔ พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในสวนของพรรคและของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกิน วงเงิน ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
๓๐.๔.๑ คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครที่พรรคไดยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓๐.๔.๒ คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งโดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
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๓๐.๕ ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเกิน กวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
๓๐.๖ ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓๐.๗ ให ความเห็ น ชอบในการแตง ตั้ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยต าง ๆ
ของพรรค คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการสภาของพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
๓๐.๘ อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
๓๐.๙ กระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนินงานของพรรคเปน ไปดวย
ความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
๓๐.๑๐ กําหนดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจกรรมตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญ
๓๐.๑๑ จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
๓๐.๑๒ พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
๓๐.๑๓ แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
และคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๓๐.๑๔ จัดตั้งแผนกงานตาง ๆ ของพรรคเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานของพรรค
๓๐.๑๕ กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
๓๐.๑๖ แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรคหรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
๓๐.๑๗ อํานาจหนาที่อื่น ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓๑.๑ หัวหนาพรรค
๓๑.๑.๑ เป น ผู แ ทนของพรรคตามกฎหมาย และเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบใน
กิจกรรมทั้งปวงของพรรค
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๓๑.๑.๒ เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุม
และดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๑.๑.๓ เปนผูเรียกประชุมเปนประธาน และเปนผูดําเนินการประชุมใหญ
ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๑.๑.๔ เปนผูเรียกประชุม เปนประธาน และดําเนินการประชุมระหวาง
คณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
๓๑.๑.๕ เปนผูลงนามประกาศนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค กฎระเบียบ
คําสั่ง และมติของพรรค
๓๑.๑.๖ มีสิท ธิยั บยั้ง มติ ของที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคหรื อ
คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวัน
ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนี้มีผลใชบังคับ
๓๑.๑.๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ในการดําเนิน งานทางการเมือง
ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคมีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
๓๑.๑.๘ อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
๓๑.๒ รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๓๑.๓ เลขาธิการพรรค
๓๑.๓.๑ เปนผูเสนอรายงานการประชุมตอคณะกรรมการบริหารพรรคใน
การประชุมใหญ และการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
๓๑.๓.๒ เป น เลขานุ การในการประชุ ม ใหญ และการประชุ ม ร ว มของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
๓๑.๓.๓ เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ
๓๑.๓.๔ เปน ผูต รวจสอบและกํ ากั บดูแ ลกิ จการทั้ งปวงของพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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๓๑.๔ รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๓๑.๕ เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ - รายจายเงิน จัดทําบัญชี
ทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
๓๑.๖ โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้
๓๑.๖.๑ แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
๓๑.๖.๒ ประชาสัม พันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
๓๑.๗ กรรมการอื่ น ๆ มี อํ า นาจหน าที่ ตามที่ หั วหน า พรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๒ คณะที่ป รึก ษาพรรค มี จํา นวนตามที่ คณะกรรมการบริห ารพรรคจะเห็น สมควร
คณะที่ปรึกษาประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ และผูมีอุปการคุณสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๓๓ คณะที่ปรึกษาพรรคอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ดังนี้
๓๔.๑ คณะที่ป รึก ษาพรรคมี สิทธิ เสนอแนวความคิด เห็น ตอ หัว หนา พรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาตองเปนการกระทํา
เพื่ออุดมการณและใหบรรลุนโยบายพรรค
๓๔.๒ คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการ
บริหารพรรค แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๔.๓ คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดใหมีการประชุมหารือภายในพรรคยอมกระทําได
ภายใตการสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคตองรับทราบดวย
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คณะที่ปรึกษาพรรคอาจจะมีหรือไมมีก็ได ตามความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๘
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรค
๓๕.๑ ให ค ณะบริ ห ารพรรคเป น องค ก รหลัก ในการดํ า เนิ น กิจ กรรมของพรรค
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๕.๒ หั ว หน า พรรคแต ง ตั้ ง คณะผู บ ริ ห ารพรรคจากกรรมการบริ ห ารพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
๓๕.๒.๑ หัวหนาพรรค
๓๕.๒.๒ รองหัวหนาพรรค
๓๕.๒.๓ เลขาธิการพรรค
๓๕.๒.๔ รองเลขาธิการพรรค
๓๕.๒.๕ กรรมการอื่น ๆ
ทั้งนี้หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๕.๓ คณะผู บริ หารพรรคมี วาระอยู ในตํ าแหน งเท ากั บวาระของคณะกรรมการ
บริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓๖.๑ เปน องคก รในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริ หารพรรค
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๓๖.๒ กําหนดระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรคและกําหนดระเบียบ
ดานการคลังและทรัพยสินของพรรค โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
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๓๖.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล ใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคดําเนินการอยางตอเนื่อง
ทั้งงานประจําและมติของพรรค
๓๖.๔ เสนอรายงานในปญหา อุปสรรค ทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อดําเนินการตอไป
๓๖.๕ ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมือง
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๗ คณะกรรมาธิ ก ารฝ า ยต า ง ๆ เช น ในด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมาธิการแตละฝ ายอาจแยกยอ ยเปน ฝา ยตาง ๆ ตามความเหมาะสม และใหสอดคลองกั บ
โครงสรางของรัฐและการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
๓๘.๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
ฝายตาง ๆ ของพรรค
๓๘.๒ คณะกรรมาธิ ก ารแต ล ะคณะประกอบด ว ย ประธานคณะกรรมาธิ ก าร
รองประธานไมเกินสามคน และเลขานุการหนึ่งคน แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม
๓๘.๓ คณะกรรมาธิ ก ารฝ า ยต า ง ๆ มี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง เท า กั บ วาระของ
คณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ดังนี้
๓๙.๑ ศึกษา พิ จารณาปญ หาต าง ๆ ที่ เกิดขึ้ น และพรอมที่จะบรรยายสรุปผล
ขอศึกษาตอคณะกรรมการบริหารพรรค
๓๙.๒ จัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามพรรค
ขอ ๔๐ เอกสาร ขอความที่ผลิตจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค
ผู ใ ดจะนํ า ไปเป น ประโยชน ส ว นตั วโดยมิ ไ ด รั บ การยิ น ยอมจากพรรคแล ว ย อ มผิ ด วิ นั ย ของพรรค
อยางรายแรง
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คณะกรรมาธิการของพรรคอาจจะมีหรือไมมีก็ไดตามความจําเปน ของงานที่เขามาสูพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๓
คณะกรรมการสภาของพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการสภาของพรรคแตง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริห ารพรรค ประธาน
คณะกรรมการ เปน ผูเลือกกรรมการตามความจําเปน และเหมาะสม และไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะกรรมการสภาของพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง เท า กั บ วาระของ
คณะกรรมการบริหารพรรคเวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการสภาของพรรคมีหนาที่ดังนี้
๔๒.๑ ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ
ในกิจการดานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
๔๒.๒ ศึกษาขอมูล ขาวสาร และเก็บรวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อศึกษา
และติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทันกับสถานการณทางการเมือง
คณะกรรมการสภาของพรรคอาจจะมีหรือไมมีก็ได ตามความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปน ศูนยกลางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคอยูใ นการ
กํากับดูแลของเลขาธิการพรรค
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรคประกอบดวยหนวยงานดังนี้
๔๔.๑ ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) การเงินและบัญชี
(๑.๑) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(๑.๒) จัดกิจกรรมหาทุน
(๑.๓) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
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(๑.๔) จั ด ทํ า งบการเงิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(๒.๑) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(๒.๒) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(๒.๓) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(๒.๔) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(๓.๑) บริหารในการจัดพิมพรับ - สงเอกสาร
(๓.๒) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(๓.๓) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(๓.๔) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
๔๔.๒ ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(๑.๑) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(๑.๒) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(๒.๑) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร รัฐสภา และ
กรรมาธิการ
(๒.๒) ติ ด ตามวาระการประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎร รั ฐ สภา และ
ผลการประชุมสภาหรือรัฐสภา
(๒.๓) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรคและกรรมการสภา
ของพรรค
(๓) งานประสาน
(๓.๑) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
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(๓.๒) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
๔๔.๓ ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(๑.๑) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(๑.๒) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(๑.๓) ประสานส ว นราชการและพรรคการเมื อ งอื่ น ๆ ตลอดจน
องคกรเอกชน
(๒) งานกฎหมาย
(๒.๑) งานบริการดานกฎหมาย
(๒.๒) ใหคําแนะนําทางกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(๓.๑) เตรี ยมข อมู ลอภิ ปรายให สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร กรรมการ
บริหารพรรค ผูบริหารพรรค กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(๓.๒) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(๓.๓) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
(๓.๔) จัดงานหองสมุดการเมือง
(๓.๕) จัดระบบบริหารขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค
และประชาชนโดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคในทองที่
ที่ พ รรคได จั ด ตั้ ง สาขา โดยอยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของประธานสาขาพรรคตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรค มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
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๔๖.๑ งานการเงินและบัญชี
(๑) จัดทําบัญชีรับจายของสาขาพรรค
(๒) งบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(๓) จั ด ทํ า งบการเงิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง
๔๖.๒ งานประชาสัมพันธ
(๑) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรคและใหความรูทางการเมือง
แกประชาชนในทองถิ่น
(๒) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(๓) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
๔๖.๓ งานสมาชิก
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๓) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อดําเนิ น
กิจการของพรรค
๔๖.๔ งานธุรการ
(๑) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(๒) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(๓) บริการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
หนวยงานดังกลาวขางตน ประธานสาขาพรรคอาจใหมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
ของงานที่เขามาสูสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดสมาชิกเพื่อสง
เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๔๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป จํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกพรรค
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ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๔๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคมีวิธีการและหลักเกณฑดังนี้
๔๘.๑ ใหสํานักงานใหญพรรค มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงค
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก หากมี
สํานักงานสาขาในเขตเลือกตั้ง ใหสํานักงานสาขารับสมัครและสงใหสํานักงานใหญ
๔๘.๒ ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค
ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๔๙ การตัดสินใจของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับ
เลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตหัวหนาพรรคจะไดมีความเห็นเปนอยางอื่น
ขอ ๕๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๑ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรื อ ไม มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขาพรรคในท อ งถิ่ น นั้ น ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเป น ผู พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปใหหัวหนาพรรคคัดเลือกมาจากกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๕๒ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
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ขอ ๕๓ การเสนอหรื อรั บรองรา งพระราชบั ญญั ติ ญัต ติ หรือ การเสนอกระทูเ รื่อ งใด ๆ
ที่ไมขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายการลงมติใ นที่
ประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภาใหเปนไปตามมติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีม ติใ หสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนิน การ
อย า งใดอย า งหนึ่ง ก็ ไ ด เว น แต ม ติ นั้ น จะขัด หรื อ แยง กั บ ข อ บัง คั บ พรรคหรื อ หลัก การพื้ น ฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๔ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งประชาชนเปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใช
ขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๕๕ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งในท อ งที่ ใ ดหรื อ
เขตเลื อกตั้ง ใด ให ขึ้น อยูกั บ ดุล ยพิ นิ จของคณะกรรมการบริ หารพรรคเปน ผูพิ จ ารณาอนุมั ติ จัด ตั้ ง
ตามความประสงคของสมาชิกสามัญในทองที่หรือเขตเลือกตั้งนั้นๆ ตั้งแตยี่สิบหาคนขึ้นไป แตทั้งนี้
ในวาระแรกตองไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๕๖ การดํ า เนิ น การจัด ตั้ งสาขาพรรคในทอ งที่ใ ดหรื อเขตเลื อกตั้ งใด ให ดํ าเนิ น การ
ตามลําดับ ดังนี้
๕๖.๑ ในขั้นแรกใหมีการดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคประจําทองที่
หรือเขตเลือกตั้งนั้น ๆ กอนจนกวาจะครบหนึ่งป จึงสามารถขออนุญาตตอคณะกรรมการบริหารพรรค
จัดตั้งเปนสาขาพรรค
๕๖.๒ ในกรณี การดํ าเนิ น การตามข อ ๕๖.๑ มี ความจํ าเป น หรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรค ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูดําเนินการขอจัดตั้งในทองที่หรือเขตเลือกตั้ง จํานวน ๒๕ คน นั้น
มีความพรอมและเหมาะสม คณะกรรมการบริหารพรรคอาจอนุมัติจัดตั้งเปนสาขาพรรคเลยก็ได
ขอ ๕๗ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดแลวภายใน
กําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละไมนอยกวา
หนึ่งสาขา
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ขอ ๕๘ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อ นุ มัติ ใ ห ท อ งที่ใ ดหรื อ เขตเลื อ กตั้ง ใดจั ด ตั้ ง
สาขาพรรคไดใ หมีหนังสือ แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงใหสํานักงานใหญเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขานั้นมาประชุมไมนอยกวา ๒๕ คน
ขอ ๕๙ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ใน
สาขาพรรคนั้นจํานวนเกาคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
๕๙.๑ ประธานสาขาพรรค
๕๙.๒ รองประธานสาขาพรรค
๕๙.๓ เลขานุการสาขาพรรค
๕๙.๔ รองเลขานุการสาขาพรรค
๕๙.๕ เหรัญญิกสาขาพรรค
๕๙.๖ โฆษกสาขาพรรค
๕๙.๗ กรรมการอื่น ๆ ของสาขาพรรคอีกสามคน
กรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป เมื่อพน จากตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๖๐ ในการเลื อกตั้ง กรรมการสาขาพรรค ให เลื อกประธานเป น ลํ าดั บแรกแล วเลือ ก
รองประธานหนึ่งคน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกเจ็ดคน
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาคน
ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามขอ ๕๙.๓, ๕๙.๔, ๕๙.๕, ๕๙.๖ และ ๕๙.๗
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๙ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖๒.๑ ดําเนิน กิจการใหเปน ตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
๖๒.๒ เผยแพรนโยบาย กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
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๖๒.๓ จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
๖๒.๔ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ยและงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
๖๒.๕ จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนทั่วไป
๖๒.๖ เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
๖๒.๗ เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น
๖๒.๘ จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบปและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
๖๓.๑ ลาออก
๖๓.๒ ครบวาระ
๖๓.๓ ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
๖๓.๔ คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
๖๔.๑ ตาย
๖๔.๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๓
๖๔.๓ ลาออก
๖๔.๔ คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
๖๔.๕ ขาดจากสมาชิกภาพ
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๖๔.๖ ตองคําพิพากษาถึงจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ขอ ๖๕ ให ป ระธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ ง คนเป น ผู แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถมารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๖๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป และ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งสวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อ กรรมการบริหารพรรคจํ านวนไมนอ ยกว าสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
๖๙.๑ กรรมการบริหารพรรค
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๖๙.๒ สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
๖๙.๓ สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
๖๙.๔ ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๕ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
๖๙.๕ สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงข างมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเ สียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมชี้ขาด
ขอ ๗๑ ให หั วหน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ ถ า หัว หน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดั บถั ดมาทํ าหนา ที่แ ทน ถา รองหั วหนา พรรคไม อยู ใ นที่ป ระชุม ให คณะกรรมการบริ หารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ การพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไมอ าจปฏิบั ติ ห น าที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
๗๒.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
๗๒.๒ การเปลี่ยนแปลงขอบังคบพรรค
๗๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
๗๒.๔ รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
๗๒.๕ กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิ กพรรคทราบล ว งหนา ไม นอ ยกวา เจ็ ด วัน โดยใหร ะบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสี่เดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
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รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้ น จึงจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใ หรองหัวหน าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนา ที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ การพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไมอ าจปฏิบั ติ ห น าที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๗ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่
สังกัดพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือ ไม อาจปฏิบั ติห นาที่ ได ให รองหั วหน าพรรคคนใดคนหนึ่ งเปน ประธานที่ประชุ มแทน และ
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม หากเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปน องคประชุม
และมติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ในสมั ย ประชุ ม รั ฐ สภา หั ว หน า พรรคหรื อ เลขาธิ ก ารพรรคอาจเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารพรรคและสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคไดต ามความจํ าเป น และให
หัว หน า พรรคเปน ประธานที่ ป ระชุ ม หากหั วหน าพรรคไม ม าประชุ ม หรือ ไมอ าจปฏิบั ติห น าที่ ไ ด
ก็ ใ ห ร องหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม และให เ ลขาธิ ก ารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เป น เลขานุ การในที่ ป ระชุ ม หากเลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๘๐ การประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคและสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
ตองมีผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๑ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ขอ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘๓ การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะเปนองคประชุม และมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๘๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๘๕ ญั ต ติ ข องผู ที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของสาขาพรรค
ดังตอไปนี้
๘๖.๑ กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
๘๖.๒ สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๗ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๖ มาประชุม ไมนอยกว า
ยี่สิบหาคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ชี้ขาด
ขอ ๘๘ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุมสาขาพรรค
ขอ ๘๙ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
๘๙.๑ กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
๘๙.๒ รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
๘๙.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๐ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคําขอ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๙๒ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปน ประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม มาประชุ มหรือไม อาจปฏิบั ติหนาที่ป ระธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๙๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๔ พรรคอาจมีรายไดดังตอไปนี้
๙๔.๑ รายไดจากคาบํารุงสมาชิก
๙๔.๒ รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
๙๔.๓ รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
๙๔.๔ รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
รายไดจากการบริจาคใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํา นวนเงิน และรายการทรัพย สิน หรือ ประโยชน อื่น ใด
ที่คํานวณเปนเงิน ไดของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปน การบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิก
ผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธิ์นั้นกอน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จึงบัน ทึกลงในบัญชี และในกรณี ที่ไม อาจคิดมู ลคาได ใหร ะบุร ายละเอีย ดเกี่ ยวกั บทรั พยสิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค
เงินที่พรรคไดรับจากการบริจาค ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค นําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยใหหัวหนาพรรค
แจ ง หมายเลขบั ญ ชี เ งิ น ฝากและจํ า นวนเงิ น ที่ เ ป ด บั ญ ชี ทุ ก บั ญ ชี และให ส ง สํ า เนาบั ญ ชี เงิ น ฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๕ รายจายของพรรคมีดังนี้
๙๕.๑ รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
๙๕.๒ รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๖ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
๙๖.๑ งบประมาณรายรับ
๙๖.๒ งบประมาณรายจ า ย ซึ่ ง แยกออกเป น ประเภทเงิ น เดื อ นและค า จ า ง
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๙๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรคใหเริ่ม ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๙๘ การรับและการจายเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ ตามข อ ๙๔.๔ จะต อ งนํ า เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ไปใช จ า ย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกพรรคเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงิน การบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการดังนี้
๙๙.๑ ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรค
จัดทําบัญชีของพรรคและบัญชีสาขาพรรคประกอบดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญ
ภายหลังจากลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ตองไมเกินภายใน ๕ วัน
๙๙.๒ การจัดทําบัญชีตาม ๙๙.๑ ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบหกเดือน
โดยงบการเงินตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน
ดังกลาวพรอมกับรับรองความถูกตองใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
๙๙.๓ พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคดวยในรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม ๙๙.๑
๙๙.๔ ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจาย
ของพรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๐ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๑๐๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๐๐ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสอนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
๑๐๑.๑ พิจารณาชี้ขาด หรือ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๐๑.๒ แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตอ งใหโอกาสแกผูถูกกล าวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๕) ลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน
ขอ ๑๐๓ คําสั่งตามขอ ๑๐๒ (๕) และไมใ ชกรณีสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๔ การแกไ ขเพิ่ม เติม ขอ บัง คับ พรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํา ได ก็แ ตด ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๑๐๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคหรือแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๐๕.๑ ญั ต ติ เ สนอมาจากคณะกรรมการบริ ห ารพรรคหรื อ จากสมาชิ ก สามั ญ
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
๑๐๕.๒ ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๑๐๖ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๗ พรรคยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๐๗.๑ มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
๑๐๗.๒ ถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
๑๐๗.๓ โดยการเสนอของสมาชิกที่เขาประชุมใหญจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕
ของผูเขาประชุมใหญ และในที่ประชุมใหญลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ ใหเลิกพรรค
ขอ ๑๐๘ กรณียุบเลิกพรรค ตามขอ ๑๐๗.๑, ๑๐๗.๒ และ ๑๐๗.๓ ใหถือวาความเปน
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค ตองสิ้นสุดลงทั้งคณะ ใหทรัพยสินของพรรค
ที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๙ การยุบเลิกสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๑๐ การจัดการกับทรัพยสินของสาขาพรรคใหนําความในหมวดนี้ไปใชบังคับไดโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑๑ บุคคลที่รวมกันกอตั้งพรรคศรีสยามถือวาเปนสมาชิกพรรค เปนกรรมการบริหารพรรค
ตามที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมใหญจัดตั้งพรรค นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับการจดแจง
การจัดตั้งพรรคศรีสยามเปนพรรคการเมืองเปนตนไป จนกวาจะพนจากตําแหนงตามขอบังคับพรรค
กรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงตามวาระมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริหารพรรคไดอีก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคศรีสยาม
คณะกรรมการบริหารพรรคศรีสยาม จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน คือ
นายนิติธรรมวัฒน
รัตนสุวรรณ
หัวหนาพรรค
นายภูมิไท
ดีเปนแกว
รองหัวหนาพรรค
นายภิรมย
ธนูสาย
รองหัวหนาพรรค
นางอารีรัตน
ไทรดวง
เลขาธิการพรรค
วาที่รอยตรีหญิง หยาดพิรุณ ธนูสาย
รองเลขาธิการพรรค
นายจรัล
ฤทธิ์ทอง
เหรัญญิกพรรค
นายไชยา
ลุยจันทร
โฆษกพรรค
นายสมบูรณ
สุกแดง
กรรมการบริหารพรรค
นายสมบูรณ
นวลใหม
กรรมการบริหารพรรค
นายสายัญ
เพชรรับแจง
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑. นายอนุรักษ
ทองฤทธิ์
๑๒. นายประเสริฐ
ฟองชนะ
๑๓. นายภัทรพงศ
ดวงสุวรรณ
๑๔. นางสาวสมจิต
สุวรรณมาลา
๑๕. นายอับดุลมาหยีด
มณีกามัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

