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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมหาชน
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมืองพรรคราษฎร ลงวัน ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมา
พรรคราษฎรไดเปลี่ยนชื่อเปนพรรคมหาชน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ย นแปลงขอ บังคับพรรค นโยบายพรรค และกรรมการบริห ารพรรคราษฎร ลงวัน ที่ ๑๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีการตอบรับการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
อีกจํานวน ๔ ฉบับ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
บัดนี้ พรรคมหาชนแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา ที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบรางขอบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ขอบังคับพรรคมหาชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับพรรคมหาชนทุกฉบับ และใหใชขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจง
การตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับพรรคนี้
(๑) “ขอบังคับพรรค” หมายถึง ขอบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) “พรรค” หมายถึง พรรคมหาชน
(๓) “สํานักงานใหญพรรค” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคมหาชน
(๔) “ที่ประชุมใหญ” หมายถึง ที่ประชุมใหญพรรคมหาชน
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(๕) “คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคมหาชน
(๖) “กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคมหาชน
(๗) “คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคมหาชน
(๘) “คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพรรคมหาชน
(๙) “คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในพรรคมหาชน
(๑๐) “หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคมหาชน
(๑๑) “รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคมหาชน
(๑๒) “เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคมหาชน
(๑๓) “รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคมหาชน
(๑๔) “เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคมหาชน
(๑๕) “นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายถึง นายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชน
(๑๖) “โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคมหาชน
(๑๗) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคมหาชน
(๑๘) “สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคมหาชน
(๑๙) “สํานักงานสาขาพรรค” หมายถึง สํานักงานสาขาพรรคมหาชน
(๒๐) “ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคมหาชน
(๒๑) “คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคมหาชน
(๒๒) “กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคมหาชน
(๒๓) “เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(๒๔) “นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ พรรคการเมื องที่ ใ ชข อบัง คับนี้ ชื่อ “พรรคมหาชน” ชื่อ ยอภาษาไทยวา “พมช.”
ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “MAHACHON PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “MCP”
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ขอ ๕ เครื่องหมายพรรคเกิดจากแนวคิดทางการเมืองเพื่อสงเสริมแนวทางสวัสดิการนิยม
แบบมีสวนรวม มุงสรางสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ใหเติบโต กาวหนาอยางยั่งยืน เสมอภาค
และเปนธรรมตอประชาชนทุกคนในชาติ
สัญลักษณธงชาติที่มีอยูเหนือพรรคมหาชน จึงเปนเสมือนตัวแทนแหงความมั่นคง กาวหนา
ยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ ดังภาพนี้

ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรคมหาชน ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕, ๓๗ ซอยนนทบุรี ๓๒ ถนนนนทบุรี
ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
หมวด ๒
สมาชิก สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก ผูที่
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนบุคคลติดยาเสพติด
(๙) ไมเคยกระทําความผิดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
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(๑๐) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกจากราชการ หนวยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ
(๑๑) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๒) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๘ การเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๗ ใหบุคคลผูสมัครเขาเปนสมาชิกยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรค พรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานที่รับรองสําเนาถูกตอง
ณ สํานักงานใหญพรรคหรือสํานักงานสาขาพรรค เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับเปนสมาชิกแลว ใหขึ้นทะเบียนไวที่สํานักงานใหญพรรค และใหถือวา
ผูสมัครนั้นเปนสมาชิกที่สมบูรณแลว
ทะเบียนสมาชิกใหเก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค พรอมที่จะใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือผูซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายตรวจสอบได
ขอ ๙ สมาชิกอาจตองเสียคาขึ้นทะเบียนและคาบํารุง ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
และพรรคตองออกบัตรสมาชิกใหไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค หรือเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของพรรค
แลวแตกรณี
(๓) ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค หรือดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๔) ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๕) ใหขอเสนอแนะตอพรรค หรือขอความชวยเหลือจากพรรคเมื่อไดรับความเดือดรอนจากเหตุ
ไมเปนธรรม
(๖) ได รั บ การสรรหาหรื อ คั ด เลื อ กเพื่ อ ส ง สมั ค รเข า รั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี
(๗) ไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
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ขอ ๑๑ สมาชิกมีหนาที่
(๑) เคารพและปฏิบัติตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญ มติคณะกรรมการ
บริหารพรรค ระเบียบ ประกาศและคําสั่งพรรค แลวแตกรณี
(๒) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของพรรค โดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
ไมทําตนใหเปนที่เสียหายหรือเปนปฏิปกษตอพรรค
(๓) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายพรรค และอุดมการณ ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือ หรือใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามขอบังคับพรรคขอ ๗
(๔) พรรคมีมติใหออก
(๕) พรรคเลิกหรือยุบ
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
ขอ ๑๓ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒ (๔) ใหเปนไปตาม
มติคณะกรรมการบริหารพรรค ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุม แตถาสมาชิกผูนั้น
ดํารงตํ าแหนง เป น สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดว ย มติ ของพรรคตอ งเปน มติข องที่ป ระชุ ม ร วมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมกัน
การลงมติใหลงคะแนนลับ
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือที่ประชุมรวมกัน
ตามวรรคหนึ่งมีมติ แลวแตกรณี
หมวด ๓
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๑๔ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
(๑) สงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีเกียรติและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี
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(๒) อบรม สัมมนาใหความรูแกสมาชิกในการประกอบสัมมาชีพ เพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข
(๓) ดําเนินการแกไขปญหาและชวยเหลือสมาชิกที่ไมไดรับความเปนธรรมตามความเหมาะสม
และตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หมวด ๔
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและราษฎร
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา หรือการใหความรู
ขอมูลขาวสารในรูปแบบอื่นใด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหสมาชิกและราษฎรโดยทั่วไปไดรวมตัวกันเปนกลุม
เปนองคกรชุมชนทองถิ่น รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ
และทองถิ่น ตลอดจนสิทธิตาง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หมวด ๕
การประชุมใหญ
ขอ ๑๖ การประชุมใหญมีสองประเภท คือ
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองจัดใหมีขึ้น
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค โดยทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยผานหัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องใดเรื่องหนึง่
ที่เสนอในกรณีน้ี คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในเวลาไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญดังกลาว
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๗ การนัดประชุมใหญ หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
จะตองมีหนังสือแจงใหสมาชิกซึ่งเปนผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
พรอมดวยระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๑๘ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญ ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ผูแทนสาขาพรรค สาขาละไมเกินสองคน
(๓) สมาชิกตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๙ การประชุมใหญตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาสองรอยคนของผูมีสิทธิเขารวม
ประชุมใหญ ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๘ เทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น จึงจะครบเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมใหญใ หกระทําโดยเปดเผยและถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุม คนหนึ่ง
มีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคะแนนเสียงเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญดํารงตําแหนง
หลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเชิญบุคคลอื่น หรือที่ปรึกษาพรรคเขารวมสังเกตการณและ
แสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒๐ ในการประชุมใหญ ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน ในกรณีที่ทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
เวน แตจะมีม ติของคณะกรรมการบริหารพรรคใหเชิญสมาชิกที่มาเขารวมประชุมใหญคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานในการประชุมใหญ
ในการประชุมใหญ ใหเลขาธิการพรรคหรือผูที่เลขาธิการพรรคมอบหมายเปนเลขานุการที่ประชุม
ในกรณีที่ทั้งเลขาธิการพรรคและผูที่เลขาธิการพรรคมอบหมายไมมาประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการที่ประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมใหญแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ยังเขาประชุมไมครบองคประชุม ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๙ วรรคแรก ใหเลื่อนการประชุมออกไป
และคณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวา
สิบหาวัน
ขอ ๒๑ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ของพรรค ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้ง หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่น
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค
(๖) การเลือกตั้งคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๗) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๘) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๙) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๑๐) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๑๑) การอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
หมวด ๖
การบริหารงาน
ขอ ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบดวย หัวหนาพรรคหนึ่งคน รองหัวหนาพรรค
ไมเกิน เกาคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกิน หาคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน
นายทะเบียนสมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่น ๆ รวมกันไมเกินสี่สิบเกาคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคแรก ตองเปนสมาชิกที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
และมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ โดยใหมีการเสนอชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ทั้งนี้
วิธีการเลือกตั้งใหใชวิธีการลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง และยังมิไดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคประกอบไปดวยกรรมการบริหารเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น หัวหนาพรรค
แจงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ที่ประชุมใหญไดมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ดําเนินกิจการของพรรคและรับผิดชอบ
ตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารมีกําหนดระยะเวลาดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ใหดําเนินการเลือกตั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันครบอายุ
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเกาทําหนาที่ตอไป และพนจากตําแหนงเมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองตอบรับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค จํานวนคณะกรรมการแตละคณะไมเกินสิบคน
โดยมีการเสนอชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ทั้งนี้ วิธีการเลือกตั้งใหใชวิธีการลงคะแนนลับ
ขอ ๒๕ คณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ มีกําหนดระยะเวลาดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ป การเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ใหดําเนินการเลือกตั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันครบอายุ ใหคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ทําหนาที่ตอไป และพนจากตําแหนง
เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ใหม
ขอ ๒๖ หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคเปน ผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือเมื่อกรรมการบริหารเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้นเขาชื่อเพื่อใหเรียกประชุม หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรค
ตองเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
ขอ ๒๗ ประธานคณะกรรมการแตละคณะตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ เปน ผูเรียกประชุม
คณะกรรมการแตละคณะ หรือเมื่อกรรมการแตละคณะเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้นเขาชื่อเพื่อใหเรียกประชุม
ประธานคณะกรรมการแตละคณะตองเรียกประชุมคณะของตนเองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔
ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น จึงจะครบ
องคประชุม
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ใหถือเสียงขางมาก
เวนแตขอบังคับพรรคจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคะแนนเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ พนจากตําแหนงเฉพาะตัว
เมื่อ
(๑) พนตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พนจากสมาชิกภาพของพรรค
(๕) ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขารวมประชุมใหญ
ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๙ วรรคแรก
ขอ ๓๐ กรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ พนจากตําแหนงทั้งคณะ
เมื่อ
(๑) อยูในตําแหนงครบวาระสี่ป
(๒) ที่ป ระชุม ใหญมี ม ติ ใ ห อ อกจากตํา แหนง ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อยกว าสามในสี่ ข อง
ผูเขารวมประชุมใหญตามขอบังคับพรรคขอ ๑๙ วรรคแรก
ขอ ๓๑ หากตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
ภายในเกาสิบวัน
หากตํ าแหน ง รองหั วหนา พรรค หรือ เลขาธิ การพรรค หรื อรองเลขาธิก ารพรรค หรื อ
เหรัญญิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรควางลง หัวหนาพรรคอาจแตงตั้ง
กรรมการบริหารรักษาการแทนตําแหนงที่วางไปพลางกอนได และเมื่อมีการประชุมใหญเมื่อใด ใหมี
การเลือกตั้งกรรมการบริหารในตําแหนงดังกลาวแทนตําแหนงที่วางลงนั้นทันที
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ขอ ๓๒ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารตามขอบังคับพรรคขอ ๓๑ แทนตําแหนงที่วางลง
อยูในตําแหนงเทาวาระของผูที่ถูกเขาไปแทน
ขอ ๓๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) รับผิดชอบและดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญ
(๒) ควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการขัดหรือฝาฝนรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) จัดและกําหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระหรือญัตติในการประชุมใหญ
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
พร อมทั้ง จัด ให มีก ารทํา บัญ ชีต ามขอ บัง คับ พรรคข อ ๖๙ รวมทั้ง เห็ น ชอบโครงการและแผนงาน
เพื่ อ ขอรั บการจั ด สรรเงิ น จากกองทุน เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งในรอบป ถั ดไปภายในเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคและรายงานการใชจายเงินของพรรคที่ไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งในรอบปที่ผานมาตอที่ประชุมใหญ
(๖) กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง
การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด และการออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค พรอมทั้งอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
(๗) กําหนดหลักเกณฑในการรับสมาชิกและกํากับดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตาม
ความเปนจริง และเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๘) กําหนดอัตราคาขึ้นทะเบียนและคาบํารุงสมาชิก
(๙) ออกระเบียบและคําสั่งเกี่ยวกับตําแหนงและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของพรรค
ทั้งดานบุคลากรและการบริหารจัดการในสวนของสํานักงานใหญพรรคและสํานั กงานสาขาพรรค
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประสานงานจังหวัดและเขตเลือกตั้ง
(๑๐) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการประจํา คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะทํางานพรรค หรือผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ของพรรค
(๑๑) การอื่นตามที่กฎหมายและขอบังคับพรรคกําหนด
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ขอ ๓๔ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ใหเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด แตระหวางที่ยังไมมีระเบียบ หลักเกณฑ ใหคณะกรรมการ
ตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ปฏิบัติหนาที่โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔
ไปพลางกอน
มติที่ประชุมใหใชเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
ขอ ๓๕ การถอดถอนกรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามขอ บัง คับพรรคขอ ๒๔
กระทําได เมื่อ
(๑) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวา
หนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ์เขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนาพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการตามขอบังคับพรรคขอ ๒๔ ออกจากตําแหนงได
(๒) เมื่อคํารองตามขอบังคับพรรคขอ ๓๕ (๑) ไดดําเนิน การโดยชอบแลว ใหจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญของพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันที่คํารองขอดังกลาวไปถึงพรรค
(๓) มติใหถอดถอนตามขอบังคับพรรคขอ ๓๕ (๑) ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหา
ของจํานวนผูเขาประชุมใหญวิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ
(๔) ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามขอบังคับพรรคขอ ๓๕ (๑) ผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญ
วิสามัญนั้นดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงที่ถูกถอดถอน และใหนําขอบังคับพรรคขอ ๒๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕) ใหนําความตามขอบังคับพรรคขอ ๓๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาบังคับใชกับการรอง
ขอถอดถอนประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) เปนผูนําและรับผิดชอบการบริหารพรรค ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญ
(๒) เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานคณะกรรมการบริหารพรรค
และควบคุมอํานวยการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของพรรค
(๓) เปนผูแทนของพรรคในกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ หัวหนาพรรค
จะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
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(๔) จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป
(๕) แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาอาวุโส คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการประจํา
คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ของพรรค ซึ่งมิได
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของตําแหนงอื่นในขอบังคับพรรคนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หัวหนาพรรคอาจจะแตงตั้งไปกอนแลวขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคในภายหลังก็ได ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้ง องคประกอบและอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามระเบียบพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) เสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคทบทวนมติใด ๆ ไดเมื่อมีความจําเปน เพื่อประโยชนสําคัญ
ของพรรคหรือแผนดิน คณะกรรมการบริหารพรรคตองพิจารณาภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับขอเสนอ
หากคณะกรรมการบริหารพรรคยืนยันตามมติเดิมและหัวหนาพรรคไมเห็นดวย หัวหนาพรรคจะเสนอ
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาหาขอยุติก็ได
(๗) ลงนามในระเบียบและคําสั่งตาง ๆ ของพรรค
(๘) ดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไว ใ นนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ พรรค มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ
มติคณะกรรมการบริหารพรรค
(๙) ดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนของพรรคที่ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับพรรค
ขอ ๓๗ รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) เปนผูชวยหัวหนาพรรคในการบริหารงานของพรรค
(๒) ทําการแทนหัวหนาพรรคตามที่ไดรับมอบหมาย หรือในกรณีที่หัวหนาพรรคไมอยู หรือ
หัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๓๘ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) รับผิดชอบ ควบคุมและอํานวยการดานการบริหารทั่วไปของพรรค
(๒) เปนเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เลขานุการคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) กํากับ ดูแล รับผิดชอบการดําเนินงานทางการเมืองของพรรคใหบรรลุวัตถุประสงค
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(๔) ปฏิบัติและรักษาระเบียบ ขอบังคับพรรคและวินัยของพรรค ดูแลใหการดําเนิน งาน
เปนไปตามกฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของพรรค
(๕) จัดทําแผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาอนุมัติและดําเนินการตามมติ
(๖) จัดทําโครงการและแผนงานเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๗) ควบคุมบังคับบัญชาสํานักงานใหญพรรค
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย และที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของกรรมการ
บริหารอื่น
(๙) ทําการแทนหัวหนาพรรค เมื่อรองหัวหนาพรรคไมสามารถทําการแทนหัวหนาพรรค
ตามขอบังคับพรรคขอ ๓๗ (๒) ได
ขอ ๓๙ รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) เปนผูชวยเลขาธิการพรรคในการบริหารงานของพรรค
(๒) ทําการแทนเลขาธิการพรรคตามที่ไดรับมอบหมาย หรือในกรณีที่เลขาธิการพรรคไมอยู
หรือเลขาธิการพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๔๐ เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) จัดทําบัญชีการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลการรับจายเงินของพรรค
(๓) จัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีรบั อนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีเสนอที่ประชุม
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป
(๔) นําเงิน ของพรรคไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ย แจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงิน ฝาก
และจํานวนเงินที่เปดบัญชี เปนสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรอง ใหหัวหนาพรรคแจงแก
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน
ขอ ๔๑ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่จัดทําและรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกพรรค
ทั้งที่สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๔๒ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธแ ละมวลชนสัมพัน ธ ตลอดจน
การแถลงขาวสาร ผลงาน มติของที่ประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๓ กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๗
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรคมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและประสานงานของพรรค
ภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของเลขาธิการพรรค
ขอ ๔๕ สํานักงานใหญพรรค ใหมีผูอํานวยการพรรคทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป
ในสํานักงานใหญพรรค จะมีรองผูอํานวยการพรรคหรือผูชวยผูอํานวยการพรรคดวยก็ได อยูในตําแหนง
เทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
ขอ ๔๖ การกําหนดตําแหนง อํานาจหนาที่ การบรรจุแตงตั้ง เงินประจําตําแหนง ผลประโยชน
ตอบแทนอื่น และอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรค ใหเปนไปตามระเบียบพรรคที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
หมวด ๘
สาขาพรรค
ขอ ๔๗ การตั้งสาขาพรรคใหถือเขตเลือกตั้งเปนหลัก เรียกวา “พรรคมหาชน สาขาเขต
เลือกตั้งที่.... จังหวัด.........” ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๘ ในระยะเริ่มแรกที่ยังไมไดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งขึ้นในจังหวัดใด จะตั้งสาขาพรรค
ระดับจังหวัดขึ้นกอนก็ได เรียกวา “พรรคมหาชน สาขาจังหวัด......” ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ เมื่อตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งขึ้นในเขตเลือกตั้งใด ใหโอนสมาชิกของสาขาพรรค
ระดับจังหวัดที่อยูในเขตเลือกตั้งนั้นไปสังกัดสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ และเมื่อตั้งสาขาพรรค
ในเขตเลือกตั้งครบทั้งจังหวัดแลว ใหแปรสภาพสาขาพรรคระดับจังหวัดเปนสาขาพรรคในเขตเลือกตั้ง
ที่สาขาพรรคระดับจังหวัดนั้นตั้งอยู
ขอ ๕๐ เงื่อนไขการตั้งสาขาพรรค การแจงการจัดตั้งสาขาพรรค ใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

องคประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค รองประธาน
สาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียน
สมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ตําแหนงละหนึ่งคน และกรรมการอื่นของสาขาพรรคอยางนอยสองคน
แตไมเกินหาคน ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสมาชิกของสาขาพรรคนั้น
อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดและการออกจากตําแหนง
กรรมการสาขาพรรค ใหนําหมวด ๖ วาดวยคณะกรรมการบริหารพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม หรือ
โดยระเบียบ วาดวยคณะกรรมการสาขาพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะไดกําหนดขึ้น
ขอ ๕๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) เปนสมาชิกที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔)
ขอ ๕๒ สาขาพรรคมีหนาที่
(๑) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย นโยบายพรรค และขอบังคับพรรค
(๒) บริหารงานทั่วไปและประสานงานของสาขาพรรค
(๓) จัดใหมีการประชุม ใหญหรือประชุมใหญวิสามัญ แลวแตกรณี เพื่อใหความเห็นชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทุกแบบตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง
ขอ ๕๓ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรค ซึ่งตองมีจาํ นวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามขอบังคับพรรคขอ ๕๒ (๓) และการลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่น ใหเปนไปโดยเปดเผย
เวนแตคณะกรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคนรองขอใหลงคะแนนลับ
ก็ใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

กิจการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค ใหนําขอบังคับพรรคและวิธีการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๔ สาขาพรรคยอมถูกยุบเลิกดวยมติคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับพรรค
ขอ ๒๘ วรรคสอง และพรรคต องแจง นายทะเบี ยนพรรคการเมื อ งภายในสามสิ บ วัน หลั งจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบเลิกสาขาพรรค
หมวด ๙
วินยั และจรรยาบรรณของสมาชิก
ขอ ๕๕ สมาชิกตองปฏิบัติหรือไมละเมิดนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติที่ประชุมใหญ
มติคณะกรรมการบริหารพรรค ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของพรรค แลวแตกรณี อยางเครงครัด
ขอ ๕๖ สมาชิกตองไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปน การขัดหรือฝาฝน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๕๗ หากมีคํารองของสมาชิกกลาวหาสมาชิกผูหนึ่งผูใดไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๕ และ ๕๖ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินเกาคน
ดําเนินการสอบสวนตามคํารองทัน ที พรอมทั้งแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาไดทราบดวย
สมาชิกผูถูกกลาวหามีสิทธิชี้แจงขอกลาวหานั้นตอกรรมการบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาพรรคดังกลาว
ขอ ๕๘ ใหกรรมการบริหารที่สอบสวน ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๗ เสนอผลการสอบสวน
ตอหัวหนาพรรค
กรณีการสอบสวนปรากฏผลวาไมมีมูล ใหหัวหนาพรรคยุติเรื่อง
กรณีการสอบสวนปรากฏผลมีมูลวา สมาชิกผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๕ และ ๕๖ ใหหัวหนาพรรคนําผลการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อมีมติ
ตามขอบังคับพรรคขอ ๒๘ วรรคสอง และดําเนินการทางวินัยอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๐
(๔) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒ (๔)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสาม ถือเปนสิ้นสุดและเด็ดขาด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ขอ ๕๙ สมาชิกที่เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
แลวแตกรณี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
หมวด ๑๐
การสรรหาหรือคัดเลือกสมาชิก
เพื่อสงเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๖๐ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทุกแบบ
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อ
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ ตามกระบวนการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่กําหนดไว
ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๒ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใ หสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
ขอ ๖๑ นอกจากวิธีการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคตามขอ ๖๐ แลว อาจดําเนินการโดยวิธีการตอไปนี้ก็ได คือ
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
อาจรวมกันเปนผูเสนอชื่อบุคคลผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทุกแบบ
ตามที่กฎหมายกําหนดตอที่ประชุมใหญของพรรคเปนผูพิจารณาเลือก โดยใหผูเขาประชุมใหญตาม
ขอบั งคั บพรรคข อ ๑๙ วรรคแรก แตล ะคนลงคะแนนเสี ยงเลื อก ใหผู ได รับ คะแนนเสีย งสู งสุ ด
เรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทุกแบบ ตามที่กฎหมายกําหนดนั้น แลวแตกรณี
(๒) เมื่อใชวิธีตาม (๑) แลว มิใหนําวิธีการตามขอบังคับพรรคขอ ๖๐ มาใชบังคับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๕ ง

หนา ๕๘
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๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(๓) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ ใหมีการลงมติตาม (๑) ตองขอความเห็น จากคณะกรรมการ
สาขาพรรคในแตละภาคกอน
ขอ ๖๒ การสรรหาหรือคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่เปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับพรรคขอ ๖๐ และ ๖๑
แลวแตกรณี
ขอ ๖๓ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ทุกแบบตามที่กฎหมายกําหนด จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑๑
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๖๔ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๑๒
การบริหารการเงิน ทรัพยสินและการจัดทําบัญชี
ขอ ๖๕ รายไดหรือรายรับของพรรค ประกอบดวย
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงสมาชิก ตามขอบังคับพรรคขอ ๙
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาและบริการของพรรค หรือสาขาพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอ่นื ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรคหรือสาขาพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
การหารายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
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ขอ ๖๖ คาใชจายหรือรายจายของพรรค ประกอบดวย เงินเดือน เงินคาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ งานจรและคาใชจายอื่น ๆ
ขอ ๖๗ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลง
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปเดียวกัน
ขอ ๖๘ การรั บและการจ ายเงิ น ของพรรค ให เป น ไปตามระเบี ยบพรรคที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๖๙ บัญชีของพรรคและสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๐ 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
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน อยางนอยประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจาย
ซึ่งรวมถึง งบการเงินของทุกสาขาพรรคดวย
ประธานสาขาพรรคตองจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค ตามขอบังคับพรรคขอ ๖๙ และ
รับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคใหสํานักงานใหญพรรคทันทีที่ที่ประชุมสาขาพรรค
เห็นชอบภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นปปฏิทินในปนั้น ๆ
งบดุลตองแสดงรายการสิน ทรัพย หนี้สิน และทุน ของพรรค และตองจัดใหมีผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการสอบบัญชี
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ขอ ๗๑ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอใหที่ประชุมใหญ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ ที่ตั้ง
สํานักงานใหญพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลว ตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี ตามขอบังคับพรรคขอ ๖๙
ขอ ๗๒ เมื่อพรรคไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ตอ งใชจายเงิน
สนับสนุนนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
และตองจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๓
การเลิกพรรค
ขอ ๗๓ พรรคยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒
ทั้งนี้ เหตุตองเลิกพรรคใหรวมถึง กรณีที่พรรคไมสามารถดําเนินกิจการทางการเมืองหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอบังคับพรรค โดยใหถือเปนเหตุตองเลิกพรรคตามขอบังคับพรรค ตามมาตรา ๙๒ (๑)
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๗๔ ใหทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีตกเปนของมูลนิธิขจรประศาสนหลังจากเลิกพรรค
หมวด ๑๔
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และการออกระเบียบหรือคําสั่งของพรรค
ขอ ๗๕ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคหรือการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค จะกระทําได
ก็แตโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๗๖ ญัต ติ ขอเปลี่ ย นแปลง ตามข อ บัง คั บพรรคข อ ๗๕ ต อ งมาจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือจากสมาชิกพรรคผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูมีสิทธิ
เขารวมประชุมใหญเทาที่มีอยูจริงในขณะนั้น
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงตามวรรคแรก ตองเสนอตอผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
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ขอ ๗๗ การออกเสียงลงมติใ นการเปลี่ย นแปลง ตามข อบังคับพรรคขอ ๗๕ ตองมีม ติ
เห็นชอบดวยไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญที่มาประชุม
ขอ ๗๘ ใหหัวหนาพรรคแจงการเปลี่ยนแปลง ตามขอบังคับพรรคขอ ๗๕ เปนหนังสือตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
ขอ ๗๙ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญกําหนด แตยังมิไดกําหนดไว
ในขอบังคับพรรคนี้ ใหหัวหนาพรรคออกระเบียบหรือคําสั่งวาดวยการนั้นเปนการเฉพาะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๘๐ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามขอบังคับพรรคนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยถือมติ ตามขอบังคับพรรคขอ ๒๘ วรรคสอง
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๘๑ ใหสมาชิกที่เปนสมาชิกอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับพรรคนี้ คงความเปนสมาชิกตอไป
ตามขอบังคับพรรคนี้
ขอ ๘๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับพรรคนี้
คงความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับพรรคนี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ
ขอ ๘๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับพรรคนี้
คงความเปนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอบังคับพรรคนี้ตอไปจนกวาจะครบวาระ
ขอ ๘๔ ใหสาขาพรรคที่เปนสาขาพรรคอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับพรรคนี้ คงความเปน
สาขาพรรคตอไปตามขอบังคับพรรคนี้
ขอ ๘๕ บรรดามติที่ประชุมใหญ มติคณะกรรมการบริหารพรรค ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
หรือกิจการใด ๆ ของพรรคที่ไดดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศใชขอบังคับพรรคนี้ ใหใ ชบังคับ
หรือดําเนินการตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคนี้
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นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

