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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคศิลปน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง ไดรับจดแจ งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคศิลป น
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๒/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคศิลปน ดังนี้
นโยบายพรรคศิลปน
พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอดีตที่ผานมาระบอบประชาธิปไตย บรรดานักการเมืองไทยลวนมาจากพอคาและ
ผูมีอิทธิพล ขาราชการที่ขาดจริยธรรมทางการเมือง นายพลทหาร ตํารวจที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนพื้นฐาน
ทางจริยธรรม ที่รวมตัวกันเขามาสูกระแสทางการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชนจากการใชอํานาจอธิปไตย
และเขามาคอรัปชั่นสรางผลประโยชนทับซอนโครงการงบประมาณแผนดิน ใชอํานาจทางปกครอง
วางตนเหนือกฎหมายบานเมือง สรางความมั่งคั่งใหกับครอบครัว ญาติมิตร และผูใตบังคับบัญชาของตน
กอ ความเดื อดรอ นในสั งคม ประชาชนไดรั บผลกระทบ เกิ ดป ญ หาทางวั ฒนธรรมชุม ชน ทํา ให
โครงสรางวัฒนธรรมทองถิ่นออนแอและรวบอํานาจทางการเมือง และสรางเครือขายเพื่อตระกูลของตน
ตลอดจนผูกขาดอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และบดบังใชอํานาจบิดเบือนสื่อ
ใชการฉอฉลทางนโยบายสาธารณะถาพวกเรานิ่งดูดาย ปลอ ยใหสังคมไทยดําเนิน ไปดวยตัวละคร
การเมืองที่ขาดจริยธรรมทางการเมือง ผูกขาดอํานาจการปกครองนําพาสังคมไทยตอไป บานเมือง
คงตองมุงตรงสูความไรเสถียรภาพอยางแนแท
ดังนั้น พรรคศิลปน จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน เพื่อสราง
อัตลักษณทางการเมือ งใหม และลางระบบเกาที่ขาดคุณธรรมใหหมดสิ้น ไป เราเปน ทางเลือกใหม
ใหสังคมไทย รวมตอสูเคีย งขางประชาชนคนทุกขยากทุกรูปแบบเพื่ อสังคมรมเย็น เปน สุขรวมกั น
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โดยการนําเสนอแนวทาง นโยบาย คานิยมใหม ที่มุงใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาหลัก ๆ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้
นโยบายพรรคศิลปน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑) พรรคศิลปน จะดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเปนรูปธรรมจริงจังโดยทั่วถึงเทาเทียม และ
จัด การปลดหนี้ สิ น ที่ ไ มเ ป น ธรรมทั้ งหมดอย างไมมี เ งื่อ นไขเปน อั น ดั บ แรก และกํ าหนดแนวทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอยางครบวงจร ยุติกระบวนการผูกขาด ตัดตอน เอารัดเอาเปรียบที่เปน
บอนทําลายทางวัฒนธรรมและสังคมไทยมาหลายทศวรรษ
(๒) พรรคศิลปน มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาพัฒนาหลักสูตร มีเปาหมายสรางเยาวชนใหมี
จิตสํ านึก รักชาติ รัก ประชาธิ ปไตย และสิ่งแวดลอม มี จิตใจรับ ใชป ระชาชน รั กความเปน ธรรม
กลาแสดงออก รับผิดชอบตอสวนรวมอยางมีเหตุผล โดยการจัดเก็บภาษีกาวหนา ภาษีมรดก ใครมี
รายไดมากเก็บมาก เพื่อเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาฟรีกระทั่งจบปริญญาตรี มีหลักประกันในรายได
อาชีพการงานรองรับ
(๓) พรรคศิลปน มีนโยบายรัฐสวัสดิการ ทุกคนตองมีบานอยูอาศัยสุขสบาย เด็กและสตรี
ไดรับการคุมครอง การลวงละเมิดทางเพศจักตองไดรับโทษสถานหนัก ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประชาชน
จักตองเปนไปเพื่อสุขภาพดีโดยถวนหนา การคมนาคมสื่อสารทั้งเมืองและชนบทจักตองจัดโครงสราง
ใหทุกคนไดรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว เพียงพอ และราคายอมเยา
(๔) พรรคศิลปน จะดําเนินการปฏิวัติการเกษตร ลด เลิก การใชสารเคมีพิษ ผลิตโดยการวางแผน
อยางมีสติ และมิใหกลุมนายทุนสงออก พอคาคนกลางผูกขาดการกําหนดราคา ฟนฟูคุณภาพของพื้นดิน
โดยระบบปุ ย ชีว ภาพอยา งจริง จั ง ยกเลิก สั ญญาเชา ที่ ดิน กั บต า งชาติที่ ทํ า ลายแผ น ดิน ไทยโดยการ
ปลูกพืชพันธุอันตราย เชน ยูคาลิปตัส ทั้งหมด
(๕) พรรคศิลปน จะดําเนินนโยบายเอกราชทางเศรษฐกิจการคาที่เปนธรรมมีประโยชนตอ
สวนรวมโดยทบทวนสัญญาการคาทุกฉบับที่รัฐบาลกอนหนาทํามาทั้งหมด และจะยกเลิกสัญญาการคาเสรี
ที่เสียเปรียบโดยอํานาจนามประชาคม เชน FTA กฎหมายแปรรูปที่มีแนวทางที่เปนกลฉอฉลมิชอบ
ทางกฎหมาย ยึ ดเอารั ฐ วิ สาหกิจ ที่ก ลุ ม ทุ น ผู ก ขาดโอนไป เช น ปตท. คื น ใหเ ป น ของประชาชน
ถือหลักการยืนบนขาของตนเอง ผลิตเพื่อเลี้ยงดูพลเมืองใหกินอิ่ม นอนอุน ทั่วถึง ที่เหลือจึงขายสงออก
บนหลักยุติธรรม
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(๖) พรรคศิ ล ป น ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง องค ก รประชาชนพื้ น ฐาน เพื่ อ ปกป อ งดู แ ลชุ ม ชน
กําจัดอิทธพลในทองถิ่น ไมยอมใหผูกขาดคุณธรรมหรือชอบใชอํานาจไดมีอํานาจ การคายาเสพติด
บอนการพนัน หวยเถื่ อน กํ าหนดดอกเบี้ยเกิน กวา กฎหมายกําหนด ใชอํ านาจโดยมิช อบริบที่ดิ น
ของชาวบานเดินอยูในสังคมอีกตอไป และหยุดโครงการสรางเขื่อนทั้งหมด เลิกโรงไฟฟาถานหิน นิวเคลียร
สงเสริมการผลิตพลังงานทางเลือก เชน พลังลมและแสงอาทิตยอยางจริงจัง
(๗) พรรคศิลปน จะดําเนิน การปฏิรูปสื่อมวลชนใหเปน องคความรู ใหการศึกษาชุม ชน
รายการวิทยุ โทรทัศนที่มอมเมาประชาชนใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยสงเสริมสนับสนุน
รายการที่มีความคิดสรางสรรค คุม ครองสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด การพูด การเขียน
โฆษณา ศิลปะ ภาพยนตร สื่ อทั้งมวลตองแพร หลายเพื่ อ เผยแพรความรูศิลปะวิ ทยาการกลาหาญ
เผยเบื้องหลังที่เปนภัยทางสังคม ปกปองเชิดชูคนดีมีคุณธรรม สรางชุมชนใหเขมแข็งมีสติปญญา
ขอบังคับพรรคศิลปน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคศิลปน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคศิลปน เมื่อวัน ที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริหารพรรค และการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคศิลปน พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคศิลปน ใชชื่ออักษรยอวา “ศป.” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา Sinlapin Party ใชชื่ออักษรยอวา “Si.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมาย
พรรคศิลปนใชเครื่องหมายเปนภาพของ “นกพิราบสีขาวดวงตาสีแดง” ดานบนของ
เครื่องหมายมีคําวา “พรรคศิลปน” ดานลางเครื่องหมายมีคําวา “หัวใจคือไมปกครอง” ดังภาพ
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “ชื่อพรรคศิลปน” หมายถึง การสรางสรรคความจริง ความดี ความงามเพื่อเพื่อนมนุษย
ภาพนกพิราบสีขาว หมายถึง ความเปนอิสระจากพันธนาการและเสรีภาพ สันติภาพ
ตัวหนังสือสีเขียว หมายถึง เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ตัวหนังสือสีเหลือง หมายถึง ความเปนเอเชียวิถีและการตอสูเพื่อสันติธรรม
ตานกสีแดง หมายถึง พลังแหงชีวิตและการตอสูเพื่อความเจริญรุงเรือง
ขอ ๕ สํานัก งานใหญ ตั้งอยู ณ บ านเลขที่ ๕๓/๓๗๕ หมูที่ ๕ หมูบ านกฤษดานคร
ซอยชมพูพันธทิพย ๖ ถนนแจงวัฒนะ ตําลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย
๑๑๑๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคศิลปน ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคศิลปน เขต/
อําเภอ/จังหวัด นั้น ๆ
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกสามัญ ไดแ ก บุคคลที่ ยื่นใบสมั ครตามขอบั งคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
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(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคศิลปนใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอ
เลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณา
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได
สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคั ดคา นผูส มัครเปน สมาชิกสามัญ ตองทําเปน หนังสื อมีส มาชิ กสามัญรั บรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวนคําคัดคานไว
เปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับ
หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรื อ ไม ก็ ต ามให มี ห นั ง สื อ แจ ง ให ผู นั้ น ทราบโดยเร็ ว คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๐
(๖) ศาลรัฐรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
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ขอ ๑๓ การสิ้น สุ ดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถา สมาชิก ผูนั้น ดํา รงตําแหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และ
การลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต
วัน ที่พรรคมีม ติคัดค านวามติ ดังกลาวมี ลัก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ 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 นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออกต อ
สํานักงานใหญพรรค และมีผลเมื่อสํานักงานใหญพรรคไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถ และมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
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(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มีค วามรู มี อุ ด มการณ อย า งแรงกล า และยึ ดมั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ยรภาพของพรรคและใหค วามร ว มมือ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิก พรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้ งในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย และ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การดํ า รงชี วิ ต
ของตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทานอยา งเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมือ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มูล ขาวสารทางด านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส งเสริม ให ส มาชิก และประชาชนทั่ วไปได เข าชม หรื อ เข าฟ ง การอภิ ปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกัน สรางพรรคศิลปน ใหเปน พรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับ ต องยึ ดมั่น ในอุ ดมการณ ของพรรคและไม ฝาฝ น ตอ ระเบีย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
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(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตี หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝน กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัตติ ามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
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(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้ งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อ ผูเปน หั วหนา พรรคต อที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
(๓) ให หั วหน าพรรคที่ ได รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม เสนอชื่อ บุ คคลที่เ ห็ น สมควรใหเ ป น กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุม ใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู ถู ก เสนอชื่ อ เป น กรรมการบริ ห ารพรรคไม จํ า เป น ต อ งอยู ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ก็ ไ ด
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่น หนัง สือต อสํ านัก งานใหญ พรรค และมีผ ลเมื่ อสํา นักงานใหญพ รรค
ไดลงรับหนังสือลาออกดังกลาวแลว
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(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหน าพรรคลําดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่มี เหตุใ ห คณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ งคณะใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย และ
ขอบังคับพรรค
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(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงิ น เพื่ อเปน ค าใชจา ยเกี่ยวกับ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ความเห็น ชอบในการแตง ตั้ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐ สภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัตงิ านของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย และ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั วหน าพรรค มี อํ านาจหน าที่ ความรับผิ ดชอบตามที่ หั วหน าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

(ข) เป น ผู เสนอรายงานต อคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ป ระชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ ว ไปในแต ละครั้ ง ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลื อกตั้งทั่ วไปจํา นวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทํ าหนา ที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน และแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมาย
ไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อกสมาชิ ก พรรค เพื่ อส งเข า สมั ค รรั บเลื อ กตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคทั้ ง แบบสั ด ส ว น หรื อ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
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(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดสวน หรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่มี
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 สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัด สิ น คัด เลือ กบุ คคลลงสมั ครรั บเลื อ กตั้ ง ให เ ป น อํ า นาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปนที่สุด
ขอ ๓๐ สําหรั บการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรแทนตํ าแหน งที่ วางให คณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ 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 ารณา
ใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๓๒ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกสามัญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก สามั ญ ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกไว
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานง เพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสี่ ป แต เ มื่ อ พ น จากตํ า แหน ง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๕
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชี รายรับ รายจาย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อมี เ หตุ ใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน งทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรค เปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
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ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๙
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนเป น ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อ กรรมการบริหารพรรคจํ านวนไมนอ ยกว าสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๑ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๗ ให หั วหน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ ถ า หัว หน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔๙ คําบอกกลาวเรีย กประชุม ใหญ ทุกคราวใหหั วหน าพรรคแจงกํ าหนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เป น ผู กํา หนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุ ม หรื อเรี ยกประชุ ม เป น พิ เศษอี ก ก็ไ ดต ามความจํ าเป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๑ การประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคต องมีก รรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้ น จึงจะเปน องคประชุ ม
ให หั วหน าพรรคเปน ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หัว หนา พรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ไ ด
ก็ใ หรองหัวหน าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนา ที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ส ว นการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ อาจมี ไ ด เ มื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคเรี ย กประชุ ม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรคประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๖ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๕ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมม าประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้งและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปน พิเศษในการขอใหมี
ประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํา หน า ที่แ ทน และใหเ ลขานุก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ การในที่ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ให คณะกรรมการบริห ารพรรค มี หน า ที่รั บผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บการบริห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามขอ ๖๔
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๖๔ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชี
ของพรรค
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
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(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชี ต อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ โ ดยครบถ ว น
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๕ พรรคและสาขาพรรคต อ งป ด บั ญ ชี ค รั้ ง แรกภายในวั น สิ้ น ป ป ฏิ ทิ น ที่ ไ ด จ ดแจ ง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มสี าขาพรรค งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตัง้
ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ
ที่ตั้งสํานักงานของพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงิน ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับ แต
วันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๖๔
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๗ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๘ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๗ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
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มี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอข อ กล า วหานั้ น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๙ ในการพิ จารณาข อกลาวหาสมาชิก ตอ งใหโ อกาสแก ผูถูกกลา วหาแกข อกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๐ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบี ย นให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๑ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๐ (๕)
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๒ การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อบั ง คั บ พรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ า ได ก็แ ต ด ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๓ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๔ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๕ พรรคศิลปนมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัต ริย ท รงเป น ประมุ ขให มั่น คงสืบ ไป ฉะนั้น สมาชิ ก พรรคจะช วยกัน ดํ ารงรั ก ษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๖ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๗ ในกรณีที่พรรคศิลปน ตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคศิลปน
คณะกรรมการบริหารพรรคศิลปน จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน คือ
นายวสันต
สิทธิเขตต
หัวหนาพรรค
นายมานิต
ศรีวานิชภูมิ
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
นายวิลิต
เตชะไพบูลย
นายไชยพร
เกิดมงคล
รองเลขาธิการพรรค
นายจุมพล
อภิสุข
เหรัญญิกพรรค
นางสาวจรัสศรี
รูปขําดี
โฆษกพรรค
นางนิตยา
บุญประสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
นายวัลลภ
พลเสน
กรรมการบริหารพรรค
นางสาวณมนต
ภคมณฑ
กรรมการบริหารพรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

