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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเทียนแหงธรรม
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเทียนแหงธรรม
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคเทียนแหงธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคเทียนแหงธรรม
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
เพื่อเปนหลักในการดําเนินงานทั้งปวงของพรรคเทียนแหงธรรม ตลอดจนคณะผูบริหารพรรค
และสมาชิ กพรรคทุก คน พรรคเที ยนแห ง ธรรมจึ งไดป ระกาศนโยบายของพรรคเที ยนแหง ธรรม
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ พรรคเทียนแหงธรรมเปนพรรคการเมืองของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา พรรคเทียน
แหงธรรมจะดํารงรักษา พิทักษ ปกปอง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหเปนหลัก
ศูนยรวมใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตลอดไป และจะพิทักษรักษาไวซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ
ตลอดจนบู ร ณภาพแห งราชอาณาจัก รไทยและผลประโยชน ของประชาชนตามที่ ได บั ญญั ติ ไว ใ น
รัฐธรรมนูญ
ขอ ๒ พรรคเทียนแหงธรรมจะสนับสนุนใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการบริหาร
นโยบายของพรรค โดยไมจํากัดหรือแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งจะตอง
ไมเปนผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น
ขอ ๓ พรรคเทียนแหงธรรมมุงสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจเต็ม ตามที่ได
บัญญัติ ไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อที่ จะให ประชาชนในทอ งถิ่น มี สิทธิ ใ นการบริห ารเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและทรัพยากรในทองถิ่นตามความตองการของทองถิ่นตนเอง พรรคเทียนแหงธรรมจะเรง
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ปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ใหเกิดความสอดคลองเพื่อ ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประชาชนอยางเปนเอกภาพ
ขอ ๔ พรรคเทียนแหงธรรมจะนําระบบคุณธรรมมาใชเปนหลักในการบริหาร และสงเสริม
ใหการปฏิบัติราชการใหเปนไปอยางซื่อสัตย สุจริต ขจัดการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตคอรัปชัน
ทั้งทางตรงและทางออม จะใชมาตรการการลงโทษแกผูกระทําผิดทั้งขาราชการ นักการเมืองและบุคคล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในขั้นเด็ดขาด
ขอ ๕ พรรคเทียนแหงธรรมจะสงเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนระบบสหกรณ
หมูบาน ใหประชาชนมีโอกาสทัดเทียมกันในทุกพื้นที่ ทุกสาขาอาชีพ และทุกฐานะบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนดานวิชาการ ขอมูลและแหลงเงิน ทุนเพื่อประชาชนคนไทยจะไดนํามาใชใ นการประกอบ
สัมมาอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพในแตละความถนัดและความสามารถ
พรรคเทีย นแหงธรรมจะปกปองการถู กเอารัด เอาเปรี ยบของบรรดาลูกจ าง ตลอดจนผูใ ช
แรงงาน ทั้งในและตางประเทศโดยจะตั้งศูนยประสานงานรับเรื่องราว พรอมทั้งจะเขาเปน ตัวกลาง
ขอพิพาทของคูกรณี หากทั้งสองฝายมีความจําเปนที่จะใหกระทําการเปนผูรวมแกไขปญหา
ขอ ๖ พรรคเทียนแหงธรรมมุงเนนการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน ปาไม แหลงน้ํา
โดยจะมีการฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหพอเพียงตอการใชสอยในการเกษตรและอุตสาหกรรม
พรอมทั้งจะใหมีผลตอการแกปญหาภัยแลงและน้ําทวมควบคูกันไป
พรรคเทียนแหงธรรมจะรวมกับประชาชนในแตละพื้นที่ของประเทศพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการทําการประกอบอาชีพทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย ประชาชนผูครอบครอง
ที่ดินทําประโยชนทั่วประเทศมีสิทธิที่จะไดรับเอกสารสิทธิ์ตามฐานะและความเปนจริงตามกฎหมาย
สวนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของชาติจะไดรับการปกปอง รักษาและฟนฟูใหคืนความเปนธรรมชาติ
เชน การปลูกปาฟนฟูแหลงตนน้ําลําธารและการพัฒนาอื่น ๆ โดยเร็ว
ขอ ๗ พรรคเที ยนแหง ธรรมสง เสริ ม ด านสาธารณสุ ข โดยจะจัดหาแพทย แ ละพยาบาล
ใหเ ขาถึ งประชาชนทุก ทองถิ่น อยา งมีป ระสิทธิ ภาพ โดยจะจัดบุ คลากร เครื่ องมื อ แพทย ที่จํา เป น
ใหผูปวยหนัก และการรั กษาโรคทั่ว ไป เพื่อเป น ที่อุน ใจแกป ระชาชนทั้ง ประเทศ โดยใหถือเป น
รัฐ สวัสดิการที่จะตองบริการใหแกประชาชน ผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาสจะไดรับ
การคุมครองดูแลเปนกรณีพิเศษ ทั้งในทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรม สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ
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ทุกวัยไดเห็นประโยชนถึงการออกกําลังกายรักษาสุขภาพและสงเสริมเยาวชน หรือผูที่อยูในวัยที่จะเปน
นักกีฬาอยางจริงจัง โดยจะรวมมือกับภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในดานการสนับสนุนในทุกวิถีทาง
ที่จะสรางความเปนหนึ่งในกีฬาระดับชาติตอไปดวย
ขอ ๘ พรรคเที ย นแห ง ธรรมจะส ง เสริ ม ความมั่ น คงภายในและภายนอกประเทศให มี
สมรรถนะที่วางใจไดในการพิทักษรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของชาติ พรรคเทียนแหงธรรมจะมุงเนน
ใหกําลังพลของทหารทุกเหลา กําลังพลของตํารวจ ใหมีแสนยานุภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปกปอง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและประชาชนทุกคน
พรรคเทียนแหงธรรมถือหลักการวา ขาราชการและพนักงานรัฐ ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทั่วทั้งประเทศเปนกลไกสําคัญในการบริหารบานเมือง จึงตองมีหลักประกัน ในการปฏิบัติหนาที่ได
อยางเต็ม ภาคภูมิ โดยพรรคเทียนแหงธรรมจะมุงเนน สงเสริม สวัสดิภาพและรายไดของขาราชการ
และพนักงานรัฐใหเพียงพอตอการดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรีในสังคม
ขอ ๙ พรรคเทียนแหงธรรมจะพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
พลังงานใหแกเยาวชนและบุคลากรในองคกรตาง ๆ ใหมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติใหทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศ พรรคเทียนแหงธรรมจะสงเสริม ใหภาครัฐและเอกชนพัฒนาจัดหาพลังงาน
ธรรมชาติมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่รัฐตองจัดซื้อจากตางประเทศ
ขอ ๑๐ ดานการศึกษา พรรคเล็งเห็นถึงความจําเปนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ พรรคมุงเนน
สนับสนุนเยาวชนและประชาชนทุกเพศวัย รวมถึงคนพิการในทุกทองถิ่นใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
ตามเกณฑกฎหมายกําหนด และจะเพิ่ม การจัดหางบประมาณและทุนการศึกษาใหแกผูที่มีความตั้งใจ
ที่จะเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นตามขีดความสามารถ รวมถึงการศึกษาตอในตางประเทศ แตขาดโอกาส
และขาดแคลนทุนทรัพย ครู - อาจารย - ผูบริหารการศึกษา จะตองไดรับการยกยองใหเกียรติ พรอมทั้ ง
สงเสริ ม พั ฒนาคุณ ภาพ สวั สดิ ภ าพ สวั สดิ ก ารและขวัญ กํ าลั ง ใจ เพื่ อให เกิ ด ผลดี ใ นการบริห าร
และการถายทอดความรูใหแกลูกศิษยและผูรับการศึกษาในทุกระดับ
ขอ ๑๑ ดานการศาสนาและวัฒนธรรม พรรคจะสงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของชาติในทุกวิถีทาง ทั้งนี้ พรรคไดตะหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งวา ทุกคนในโลกนี้แมจะตางเชื้อชาติ
ศาสนา ทุกคนจะตองมีศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเอง เปนเครื่องยึดเหนี่ยวและพัฒนา
จิตใจ จึงจะอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางสันติสุข
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ขอ ๑๒ สถาบันตุลาการ ซึ่งถือไดวาเปนองคกรหนึ่งที่มีอํานาจสูงสุดของชาติ จะตองไดรับ
การยกยอง เชิดชูอยางสมเกียรติ ทางพรรคจะตองสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร อุปกรณที่ทันสมัย
เพื่อเปนทรัพยากรของสถาบันที่จะไดใชเปนกลไกทรงไวซึ่งความยุติธรรมตอประชาชนทุกคนในประเทศ
ไดอยางเทาเทียมกัน
ขอ ๑๓ รัฐวิสาหกิจเปนอีกองคกรหนึ่งซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ พรรคจะรวมกับ
พนักงานและผูบริหารของทุกรัฐวิสาหกิจ พัฒนาระบบบริหารและบริการใหเปนที่พอใจของประชาชน
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ขอ ๑๔ ดานการตางประเทศ พรรคจะสงเสริมการผูกเปนมิตรประเทศที่ดีกับนานาประเทศ
เพื่อใหเกิดการพึ่งพา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามระหวางกัน
นโยบายเหลานี้ทางพรรคฯจะนํามาเปนกลไกในการบริหารบานเมือง โดยจะยึดถือตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ “ความรูรักสามัคคีและเศรษฐกิจพอเพียง”
ใหสมกับคําขวัญของพรรคเทียนแหงธรรม “พรรคเปนเทียน ประเทศเปนธรรม”
ขอบังคับพรรคเทียนแหงธรรม
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคเทียนแหงธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเทียนแหงธรรม
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเทียนแหงธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ “พรรคเทียนแหงธรรม” ชื่อยอภาษาไทยวา “ท.ห.ธ.”
ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “TIEN HAENG DHAMA PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “T.H.D.A.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค

โดยมีคําอธิบายดังนี้ รูปเทียนสามแทง หมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๕๔๘ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย ๓๐๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเที ย นแห ง ธรรมที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กว า
พรรคเทียนแหงธรรมสาขา.........
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคเทียนแหงธรรมมีประเภทเดียว คือ สมาชิกพรรค ประเภทสมาชิกสามัญ
ขอ ๘ สมาชิกสามัญ ไดแ ก บุคคลที่ยื่น ใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๙ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมเปนบุคคลที่ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูกอนแลวในขณะเดียวกัน โดยยังไมไดลาออกจาก
พรรคเดิม
(๙) เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติ
(๑๐) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๑ การสมัครเปนสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรม ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ
ของพรรคดวยตนเอง พรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนกําหนด (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ทะเบียนบาน, รูปถาย) และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
ตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณา
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้น จึงจะมีสิทธิไดรับ
บัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
การอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกพรรคตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคแรก
ใหถือวาผูสมัครไดรับเขาเปนสมาชิกพรรค นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
ไดประทับรับใบสมัครนั้นแลว
ขอ ๑๒ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริห ารพรรคเพื่อรับ หรือไมรับผูถูกคั ดคานเปน สมาชิ ก
ใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๓ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวา
ถึงที่สดุ
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๐
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๘๖
(๖) พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิกหรือยุบพรรค
ขอ ๑๕ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๔ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๖ หา มมิ ใ ห พรรคหรื อผู ใ ดให เสนอให หรื อสั ญญาว าจะใหเ งิน ทรั พย สิน หรื อ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อจูงใจใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคใดพรรคหนึ่ง
หามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน
เงินได จากพรรคหรือจากผูใดเพื่อยอมสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคใดพรรคหนึ่ง ผูใดถูกแอบอางชื่อ
ไปเปนสมาชิกพรรค สามารถแจงตอนายทะเบียนพรรคเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาลบชื่อ
ออกจากการเปนสมาชิกพรรคนั้น โดยใหถือวาไมเคยเปนสมาชิกพรรคดังกลาว
หัวหนาพรรคตองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริง ณ สํานักงานใหญ พรอมให
นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ และตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในวันที่เจ็ด
ของทุกสามเดือน และใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปรายงานภายใน
เดือนมกราคม
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบรูณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

(ค) เปนผูที่มีความรูมีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจังในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๐ ให ถื อ ว า มติ ห รื อ ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งซึ่ ง มี ลั ก ษณะและความมุ ง หมายตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ วรรคสอง
ที่มีขอกําหนดใหดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ โดยมิไดเปดโอกาสใหผูถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณ มีโอกาสรูขอกลาวหาและแกขอกลาวหาตามสมควร มีขอกําหนดใหมีการดําเนินการ
เพื่อ ใหส มาชิกที่ดํ ารงตํา แหนง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พน จากสมาชิ กภาพของพรรคการเมือ ง
เพราะเหตุที่สมาชิกผูนั้นลงมติหรือไมลงมติในสภาผูแทนราษฎรหรือในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
การอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษัตริ ยท รงเปน ประมุข ขัด หรือ แย งตอ หลัก การพื้น ฐานแห ง
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจ ฉัยว ามติ หรือ ขอบั งคับ พรรคการเมื องดั งกล าวขั ดตอ สถานะและการปฏิบัติ หนา ที่ของสมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรตามรัฐ ธรรมนู ญ หรือขั ดหรือ แยงกั บหลั กการพื้น ฐานแห งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกไป
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๑ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน เพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๒ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศ รัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๓ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคเทียนแหงธรรมใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยของสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค
กรรมการสาขาพรรค ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคตองยึดมั่นในอุดมการณ
ของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่ง
และประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริ หารพรรค กรรมการสาขาพรรคต องไม โจมตี หรื อวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิดและ
ไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงให
กรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค
จะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๔ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
การเลือกตั้งการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค และอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๕ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๒๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๕ คน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๕
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ได รับเลือ กตั้งใหมเสนอชื่อบุค คลที่เ ห็น สมควรให เปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒) ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาว
ขา งต น เป น จํา นวนที่ มี เ ศษ ให หั ว หน า พรรคเปน ผู เ สนอชื่ อบุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เป น กรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให สมาชิ กที่ เข าร วมประชุ มใหญ เป นผู เสนอชื่ อสมาชิ ก เพื่ อให ที่ประชุ มใหญ เลื อกเป น
กรรมการบริ หารพรรคในสวนที่เ หลื อจนครบจํ านวนตามที่กํ าหนดในการเลื อกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๕) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปน กรรมการ
บริหารพรรคไมจําเปนตองอยูใ นที่ประชุมใหญก็ได แตผูเ สนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตองอยูในที่ประชุมใหญ
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ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตํ าแหนงอี กได คุ ณสมบัติข องกรรมการบริห ารพรรคตองเปน ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิ ด
เทานั้น มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา
๑๐๐ (๑) (๒) และ (๔) ของรัฐธรรมนูญ
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก หรือถูกคุมขังโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุก โดยพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให ทรัพยสิน ตกเปน ของแผน ดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
(๙) เคยถูกวุฒิสภามีมติ ตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญใหถอดถอนจากตําแหนง
(๑๐) ไมเปน ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงิน เดือนประจํา นอกจากขาราชการการเมือง
พนักงานเจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นตอหัวหนาพรรคการเมือง
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจ หรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจาก
ตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค ตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีหนาที่เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่น อัน เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) การดํ า เนิ น กิจ การของพรรคให เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย สุจริตเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนและตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง
(๒) กรรมการบริหารพรรคตองรับผิดชอบรวมกัน ในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมื อ งและในการดํา เนิ น การตามอํ านาจและหน า ที่ ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคตาม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กรรมการบริหารพรรคไมตองรับผิด หากพิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการนั้น และไดคัดคานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือไดทําเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวัน นับแตสิ้นสุดการประชุม ในกรณีที่ไมปรากฏในรายงานการประชุม
(๓) ควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกามีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองควบคุม ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ไมใ หกระทําความผิดกฎหมาย
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
(๔) รวมกับคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรั บเลือกตั้ง เปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
(๕) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในสวนของ
พรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกิน วงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดใหแกผูสมัคร ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๖) ควบคุม ไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๗) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร การเงิ น ทรั พ ย สิ น ของพรรคและสาขาพรรค
ตลอดจนการจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
(๘) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
(๙) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และข อบัง คับพรรค คณะบริห ารพรรค คณะที่ปรึ กษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑๐) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๑๑) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๒) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๓) 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
(๑๔) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๕) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๖) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๗) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญ รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญ หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๘) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๙) อํา นาจหนา ที่ อื่น ที่ค ณะกรรมการบริ หารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ งไม ขัด ตอ กฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๓๐ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ผูแ ทนของพรรคในกิ จการอั น เกี่ย วกับ บุ ค คลภายนอก ตามกฎหมายและ
เปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๑
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(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผู ดําเนิ นการประชุม ดังกล าว เปนผู ลงนาม
ประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ ในกรณีนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ฉ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ช) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(ซ) จัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริง เก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ของพรรคและพรอมที่จะใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได
(ฌ) แจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พรอมรายชื่ออาชีพและที่อยูของสมาชิก
ดังกลาว ตามวิธีการที่น ายทะเบียนกําหนด ใหน ายทะเบียนทราบภายในวันที่เจ็ดของทุกสามเดือน
และใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปใหนายทะเบียนทราบภายในเดือน
มกราคมของทุกป
(ญ) เรี ย กประชุ ม ใหญ พ รรคการเมือ งครั้ งแรกภายใน ๖๐ วัน เมื่อ ได ดํ าเนิ น การ
หาสมาชิกครบ ๕,๐๐๐ คน และจัดตั้งสาขาครบ ๔ สาขา
(ฎ) มีหนังสือแจงการขอจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่จัดตั้งสาขาพรรคนั้น
(ฏ) แจงการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งคณะหรือรายบุคคลหรือรายการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญ หรือตามที่กฎหมายกําหนดตอ
นายทะเบียนพรรคการเมือง
(ฐ) จัดทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ที่ผานมาสง
นายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในเดือนมีนาคม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง
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(ฑ) สงงบการเงินและสําเนาบัญชีที่ที่ประชุมใหญรับรองแลว ใหนายทะเบียนภายใน
๓๐ วัน นับจากที่ประชุมใหญอนุมัติ
(ฒ) จัดทําบัญชีการรับบริจาค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปน ผู ตรวจสอบและกํา กับดู แลกิ จการทั้งปวงของพรรค ตามที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนาที่จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิกพรรคและหนาที่อื่น ๆ
ตามกฎหมายพรรคการเมือง
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ขอ ๓๑ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกัน ของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๓๒ ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามขอ ๓๑
ใหคณะกรรมการคัด เลือ กผูส มัครรั บเลื อกตั้ งของพรรคพิจ ารณาเสนอความเห็น ตอ คณะกรรมการ
บริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบตามขอ ๕๗
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
ขอ ๓๓ มติค ณะกรรมการบริหารพรรคที่ ใ ห สง ผูใ ดเป น ผู สมั ครรับ เลือ กตั้ งเปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
ขอ ๓๔ สําหรับการคัดเลือกสมาชิกพรรคลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนง
ที่วาง ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเสร็จ ใหสงชื่อ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเชนใด ใหถือเปนที่สดุ
ในการสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวน
และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหหัวหนาพรรคเปนผูลงนามรับรอง หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ นอกจากการพิจารณาสงผูใ ดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน ตามวิธีการที่กําหนดไวในตามขอ ๓๑ ขอ ๓๒ และขอ ๓๓
ที่ประชุมใหญพรรคการเมืองอาจใชวิธีการใหผูเขารวมประชุมใหญพรรคการเมืองลงมติเลือกผูสมควร
สงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนได ในกรณี
เชน นี้ ให คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองจัดใหมีการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูเขารวมประชุม ใหญตามขอ ๕๔ แตละคน
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับ
คัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ในเขตเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี เมื่อที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีมติตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเสนอชื่อการพิจารณา และการคัดเลือกผูสมควรเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมือง ตามขอ ๕๘ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ และขอ ๓๓ มาใชบังคับ แตการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อใหมีการลงมติตามวรรคหนึ่ง จะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแตละภาค
กอนการลงคะแนนตามมาตรานี้ จะใหลงคะแนนทางไปรษณียตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมืองก็ได
ขอ ๓๖ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่แ ละสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น
เปนผูพิจารณา แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา
และสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๓๗ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได กอนเปด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๓๘ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือ การเสนอกระทูเรื่อ งใด ๆ
ที่ไมขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติใ น
ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา ใหเปนไปตามมติซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมี
มติไว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๓๙ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
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หมวด ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค
และอํานาจหนาที่ของกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๐ แผนและกํ าหนดระยะเวลาในการจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมื องในเขตเลือ กตั้ งใด
ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาว
ตองมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวา ๕๘ คนขึ้นไป ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งป
ขอ ๔๑ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา ๕๘ คนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมั ติใ หเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีห นังสือ แจงต อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อ ดําเนิ น การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรก ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาว ตองมีสมาชิกพรรค
ในสาขานั้นเขาประชุมไมนอยกวา ๕๘ คนขึ้นไป
ขอ ๔๓ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรก ไดครบภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขาแลว
ภายในกําหนดระยะเวลาหาป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละ
ไมนอยกวาหนึ่งสาขา
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ขอ ๔๔ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขา
พรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) ทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๖) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๔๕ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงไมเกิน คราวละสี่ป แตเมื่อพน ตําแหนง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๔
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน รับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๔๓ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อไปพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทํ าแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ หารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเป น ผูทํ าหนาที่ แ ทน ในกรณี ที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่มี เหตุ ใ ห คณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตํา แหนง ทั้งคณะ ให คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๙ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗
(๓) ลาออก
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ยกเวนคดีประมาท
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๕๐ ใหมีประธานสาขาพรรคเปนหัวหนาหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค
ในทองที่ที่พรรคไดจัดตั้ง สาขาพรรค โดยอยูใ นการกํากับ ดูแลของหัว หนาสํานักงานสาขาพรรค
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๑ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัม พัน ธกิจการของสาขาพรรค และใหค วามรูท างการเมืองแก
ประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ง) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพ รับ-สงเอกสาร
หมวด ๑๑
การประชุมใหญของพรรคและการประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๕๒ การประชุมใหญพรรคเปนครั้งแรก
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ใหพ รรคเมื่อ หาสมาชิกครบห าพัน คน และมี สาขาอย างนอยภาคละหนึ่ง สาขาแล ว ให มี
การเรียกประชุมใหญพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวันเพื่อพิจารณาเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ทบทวนนโยบายพรรคที่ไดจดแจงไว
(๒) ทบทวนขอบังคับพรรคที่ไดจดแจงไว
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคณะกรรมการบริหารพรรคเดิม ที่ไดเลือกไว
ครั้งแรก ในคราวที่ขอจดแจงการจัดตั้งพรรคโดยการลงคะแนนลับ
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค โดยการลงคะแนนลับ
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่เสนอโดยกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา ๔ สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน การลงมติใ นที่ประชุมใหญตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๓ พรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ของพรรคอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค กรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา ๔ สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๕๔ องคประชุมของที่ประชุมใหญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับพรรคซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกัน
ทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน การไดมาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรค ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีตามสาขาในแตละภาค
และสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิก
ทุกระดับ
การลงมติในที่ประชุมใหญ ใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔)
ใหลงคะแนนลับ การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญ จะกระทํามิได
ขอ ๕๕ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
หรือไมนอยกวาสองพัน คน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหจัดใหมีการประชุม
ใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๕๖ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวา
หนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนาพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรคออกจากตําแหนงได ในกรณีนี้ ใหจัดใหมีการประชุม ใหญวิสามัญของพรรค
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรค มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูที่เขาประชุม ใหญวิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ ในกรณีที่ผูดํารง
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนั้น
และใหนําความในขอ ๕๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบังคับกับการรองขอถอดถอนประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคดวยโดยอนุโลม
โดยให ใ ช ส มาชิ ก จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู และให มี
การจัดประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรคนั้นเพื่อมีมติถอดถอน การดําเนินการตามมาตรานี้ใหกระทําได
เพียงครั้งเดียวในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค แตในกรณีที่หัวหนาพรรคหรือ
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กรรมการบริหารพรรคผูใดเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การถอดถอน
ผูนั้นตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
ขอ ๕๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีได เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุม วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเ ขาชื่อร องขอใหเรียกประชุม วิสามัญ ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุม ใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อแถลงผลงานในรอบปและรับรองงบการเงิน
ประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อใหความเห็นชอบ ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา ใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น ๆ
และนําเสนอตอกรรมการบริหารพรรค ตามขอบังคับพรรคขอ ๓๑
ขอ ๕๙ ญั ต ติ ข องผู ขอให เ รี ยกประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต องเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๐ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาในเขตทองที่นั้น ซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
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ขอ ๖๑ ในการประชุมใหญสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๖๐ มาประชุม จึงจะเปน
องคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา หรือไมอยู
ในที่ ประชุ ม ให คณะกรรมการสาขาพรรคที่ มาประชุ ม เลื อกกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป น ประธาน
ที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖๓ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
ขอ ๖๕ การประชุมใหญสาขาพรรคประจําป ตองจัดกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค
ขอ ๖๖ การประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรคเพื่อ ใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
สมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนง
ที่วา ง หรือ กรณีที่ สมาชิ กในสาขาไม นอ ยกวา ๑ ใน ๑๐ เข าชื่ อกั น ให ถอดถอนกรรมการสาขา
พรรคการเมือง โดยลงคะแนนลับ
องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย กรรมการสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
กึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคการเมืองตองมีจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน การลงมติโดยปกติใหทํา
โดยเปดเผย ยกเวนการเลือกกรรมการสาขาพรรคและการลงมติเสนอชื่อบุคคลผูสมควรใหเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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หมวด ๑๒
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ การอนุ มัติ ง บการเงิ น กํ า หนดให หั ว หน า พรรคเสนองบการเงิ น ที่ ผูส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญพรรค อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป
โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคและสาขาพรรค
ไมนอยกวา ๑๕ วัน
ขอ ๖๘ หนาที่ในการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน กําหนดใหหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริ หารพรรคยื่ น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ยสิ น และหนี้ สิ น ของตน และบุต รที่ยั งไม บรรลุนิ ติ ภาวะ
พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน ในวัน ที่เขารับตําแหนง วัน ที่
สภาผูแทนสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปที่ผานมาตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เขารับตําแหนง
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
พนจากตําแหนง
ขอ ๖๙ การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้ง มิใหเกินวงเงิน ที่กําหนด ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคตองควบคุม ไมใหพรรคและผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชจายเกินวงเงิน ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และถาหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคผูใดรูเห็นหรือทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง
ตองยับยั้งเพื่อมิใหมีการกระทําดังกลาว
ขอ ๗๐ หัว หน า พรรคต อ งจั ด ใหมี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จาค ซึ่ ง ต องมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้น ใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
หัวหนาพรรค กรรมการบริห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิ กพรรคซึ่งไดรั บ
การบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรค นําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงิน ฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๗๑ แผนการใชจ ายเงิน ของพรรค กํา หนดใหพ รรคตอ งใช จายเพื่ อดํา เนิน กิจกรรม
ทางการเมือง หรือสงผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามแผนการใชจายเงินมี ดังนี้
(๑) คาตอบแทนบุคลากรของพรรค และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๒) คาใชจายในการบริหารพรรคและสาขาพรรค
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) คาใชจายในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) คาใชจายในการใหความรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(๖) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
หามพรรคและผูดํารงตําแหนงในพรรคใชจายเงิน หรือจําหนายทรัพยสินของพรรค โดยไมเปนไป
ตามแผนการใชจายเงิน
ขอ ๗๒ การหามพรรคจายใหเงินหรือจําหนายทรัพยสินแกผูใด หามพรรคผูดํารงตําแหนง
ในพรรค สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเงิน ทรัพยสิน
หรื อประโยชนอื่ น ใดแก บุค คล คณะบุค คล หรื อนิ ติบุ คคล เว น แต เป น การใหต ามปกติ ประเพณี
และผูใดฝาฝนโดยการบริจาคหรือใหการสนับสนุนทางการเงิน ใหถือวาเปนการใชจายในการหาเสียง
เลือกตั้งของผูนั้นในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป
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ขอ ๗๓ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจาย ซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๗๔ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปเดียวกัน
ขอ ๗๕ การรับและการจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายและรายรับซึ่งไดจาก
การสนับสนุน จากรัฐ ตามขอ ๗๑ (๔) จะตองนําเงิน จํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจาย
เพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๗๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญ โดยหัวหนาพรรคและสาขาพรรค โดยประธานสาขาพรรคจัดทํา
บัญชีของพรรคและสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายรับแสดงรายได หรือรายรับและแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคสงใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน
(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงิน ดังกลาว
พรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง แลวตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
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ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความ
ถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาว ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุน จากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของ
พรรคในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปน จริง และยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๓
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๗๗ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค ตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
การหารายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปน ไปตามที่น ายทะเบียน โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดการหารายไดจากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคตองกระทําอยางเปดเผย
และแสดงวัต ถุ ประสงคว า เป น การหาทุ น อย างชั ดเจน เงิ น และทรัพ ยสิ น ที่ไ ด จากการจั ดกิ จ กรรม
ที่มีจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้น ไป ใหถือเปน รายไดจากการบริจาคและใหรายงานนายทะเบียน
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่จัดกิจกรรม พรอมทั้งใหระบุชื่อบุคคลที่บริจาคเงินจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป
ขอ ๗๘ การบริ จ าคให แ ก พ รรค กํ า หนดให ใ ชบั ง คั บ กั บ การบริ จ าคของหั ว หน า พรรค
กรรมการบริ ห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิ กให แ กพ รรค หรื อ ผู สมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง
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เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย การบริจาคแกพรรคตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป ใหกระทําโดยเปดเผย
ชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได การบริจาคแกพรรคตั้งแตหาพัน บาทขึ้น ไป ตองเปดเผยชื่อ
ผูบริจาคตอสาธารณชน ตามหลักเกณฑแ ละวิธีก ารที่ก ฎหมายกําหนด การบริ จาคแกพรรคตั้งแต
สองหมื่นบาทขึ้นไป จะตองบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปนตั๋วแลกเงิน หรือเช็คขีดครอม
การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป ใหกระทํา
ไดโดยผูเสียภาษีแตละคนระบุชื่อพรรคที่ประสงคจะบริจาคใหไดหนึ่งพรรคปละหนึ่งรอยบาท ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งการบริจาคดังกลาวมิใหนําไปหักภาษี
ขอ ๗๙ การรั บบริ จาค เมื่ อมีการบริ จาคแกพรรค กําหนดให หัวหนาพรรค กรรมการ
บริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคซึ่งเปน ผูที่รับบริจาค ตองจัดทําบันทึกการรับบริจาคไวเปน
หลั ก ฐานและจั ด ส ง บั น ทึ ก การรั บ บริ จ าคของพรรค พร อ มเงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได รวมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกพรรคเพื่อนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับ
จากการบริจาคของพรรคไวกอนภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค และเมื่อพรรคไดรับบริจาคเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากการบริจาคแลว ใหลงรายการการรับบริจาค
ในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รายการนั้นเกิดขึ้น
และจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค รวมทั้งใหหัวหนาพรรคจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูบริจาค และจํานวนเงิน รายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดรับบริจาค
ในแตละสัปดาหใหถูกตองตามความเปนจริงใหแลวเสร็จภายในวันทําการวัน แรกของสัปดาหถัดมา
แลวปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจัดสง
ประกาศดังกลาวใหนายทะเบียนทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ประกาศ
ขอ ๘๐ การนําเงินบริจาคไปฝากธนาคาร ในกรณีที่บริจาคเปนเงินสด ใหหัวหนาพรรคและ
เหรัญญิ กพรรคนําไปฝากไวใ นบัญชีธนาคารพาณิช ยภายใน ๗ วัน นับ แตวัน ที่ไดรั บการบริจาค
แลว ออกใบเสร็จรับเงิน ใหแ กผูบริจาคไว เปน หลั กฐานภายในวันที่ ไดรั บบั นทึกการบริจาค ในกรณี
การบริจาคเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําสงเขาบัญชีเงินฝาก
เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอมดังกลาวไมถูกปฏิเสธการจายเงิน ใหพรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน
ใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
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ขอ ๘๑ การนําจํานวนเงิน บริจาคไปหักลดหยอ นภาษี ใหพรรคควรแจงหรือ แนะนําแก
ผูบริจาคเงิน ใหพรรค มีสิทธินําจํานวนเงิน ที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอนภาษี ตามที่กําหนดไวใ น
ประมวลรัษฎากรได โดยใหลดหยอนไดในกรณีบุคคลธรรมดาไมเกินปละ ๕ พันบาท และในกรณี
นิติบุคคลไมเกินปละ ๒ หมื่นบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ขอ ๘๒ ขอหามในการบริจาค หามมิใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการ
สาขาพรรค หรือสมาชิกผูใ ดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงินไดที่เปน
การบริจาค โดยไมปรากฏชื่อผูบริจาค หรือที่บริจาคใหเปนการสวนตัว หามมิใหพรรคและผูดํารงตําแหนง
ในพรรครับบริจาคเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะรูวา
ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หามมิใหสมาชิกซึ่งมิไดดํารงตําแหนงใดในพรรครับบริจาค หรือขอรับบริจาคจากผูซึ่งมิได
เปนสมาชิก เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
และตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หามมิใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคใหแกพรรค พรรคหนึ่งเกินกวาสิบลานบาทตอป
กรณีที่นิติบุคคลใดบริจาคใหแกพรรคตั้งแต ๕ ลานบาทขึ้น ไป จะตองไดรับอนุมัติหรือสัตยาบัน
โดยที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลนั้นหรือสมาชิกของนิติบุคคลนั้น
หามมิใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการการเมืองอื่นใชสถานะหรือตําแหนงหนาที่เรี่ยไร
หรือชักชวนใหมีการบริจาคใหแกพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๘๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๘๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๘๓ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนทําการสอบสวนข อกลาวหานั้น ถา สอบสวนแลวเห็น ว า
ไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
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๑. พิจารณาชี้ขาด หรือ
๒. แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๘๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๖ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลง หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
๑. ใหระงับเรื่องกลาวหา
๒. ยกขอกลาวหา
๓. ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
๔. ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
๕. ลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษโดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๘๗ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําได ก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๘ การแก ไขเพิ่ม เติ ม ข อบั งคับ พรรคและแนวนโยบายพรรคตอ งปฏิบัติ ใ ห ถูก ตอ ง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
๒. ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
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ขอ ๘๙ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหตีความตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวของ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กรณีขอบังคับพรรคมีขอความขัด
หรื อแยง กัน ใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคมี อํา นาจตี ค วามโดยเสีย งข างมากของคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๐ พรรคเทียนแหงธรรมมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๙๑ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙๒ ในกรณีที่พรรคเที ยนแห งธรรมตอ งยุบเลิก ใหทรั พยสิ น ของพรรคตกเป น ของ
สภากาชาดไทย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเทียนแหงธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรคเทียนแหงธรรม จํานวน ๙ คน คือ
นายธนากร วีรกุลเดชทวี
หัวหนาพรรค
นางศิริกุล รัตนจันทร
รองหัวหนาพรรค
นางแปลก ผองพันธุ
รองหัวหนาพรรค
นางจันทิมา วีระกุลเดชทวี
เลขาธิการพรรค
นางทรัพย ผองพันธ
รองเลขาธิการพรรค
นางเนียม รัตนจันทร
เหรัญญิกพรรค
นางปวีณา รัตนจันทร
โฆษกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นายลอม ผองพันธุ
นางสาวสมเชา จักสาน
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

