เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง
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๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรไทย
ลงวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๒๓ คน ตอมาไดมี
ประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรไทย ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรไทย ลงวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
กรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม และตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
พรรคเกษตรกรไทย ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ กรณีหัวหนาพรรคลาออกจากตําแหนง ซึ่งมีผลให
คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ นั้น
บัดนี้ พรรคเกษตรกรไทยไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ในการประชุมใหญวิสามัญ
ประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวัน ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ไดมีม ติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรค ดังนี้
๑. ยกเลิ ก ข อ บั ง คั บ พรรคเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามประกาศนายทะเบี ย น
พรรคการเมื อง ลงวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ และข อบังคั บพรรคเกษตรกรไทย (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบับ
และใหใชขอบังคับพรรคฉบับใหมแทน ซึ่งขอบังคับพรรคฉบับใหมดังกลาวไดแกไขทั้งฉบับ เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ไดเปลีย่ นชือ่
พรรคจากเดิม “พรรคเกษตรกรไทย” เปน “พรรคสูเพื่อไทย” จึงใชช่ือขอบังคับพรรคฉบับใหมวา
“ขอบังคับพรรคสูเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑” ดังนี้
ขอบังคับพรรคสูเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๑๖ สิง หาคม ๒๕๕๑ และได รับ อนุ มัติ จ ากที่ป ระชุ ม ใหญ วิส ามั ญ ประจํ า ปพ รรคเกษตรกรไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติยกเลิกขอบังคับพรรคเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ และขอบังคับพรรคเกษตรกรไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘
และใหใชขอบังคับพรรคฉบับใหมแทน ซึ่งขอบังคับพรรคฉบับใหมดังกลาวไดแกไขทั้งฉบับ เพื่อให
สอดคลอ งกั บพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว า ดว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้ ง นี้
ไดเปลี่ยนชื่อพรรคจากเดิม “พรรคเกษตรกรไทย” เปน “พรรคสูเพื่อไทย” จึงใชชื่อขอบังคับพรรค
ฉบับใหมวา “ขอบังคับพรรคสูเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑” ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสูเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้มีชื่อวา “พรรคสูเพื่อไทย” ใชอักษรยอเปนภาษาไทยวา “สพท.”
ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “FIGHT FOR THAI PARTY” ใชอักษรยอเปนภาษาอังกฤษวา “FFTP”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคสูเพื่อไทยใชภาพ ดังนี้

คําอธิบายความหมายภาพเครื่องหมายพรรคสูเพื่อไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง
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๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เครื่องหมาย พรรคสูเพื่อไทย เปนรูปวงกลม ๒ วง โดยมีวงกลมดานนอก ๑ เสน ประกอบดวย
ชื่อพรรคสูเพื่อไทยอยูในครึ่งวงกลมดานบนซึ่งเปนภาษาไทย และครึ่งวงกลมดานบนดังกลาวเปนสีแดง
หมายถึง ชาติ ถัดมาครึ่งวงกลมดานลางเปนสีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย มีชื่อภาษาอังกฤษวา
FIGHT FOR THAI PARTY

ภายในวงกลมดานในมีรูปภาพชูกําปน หมายถึง ความมั่นคงของประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
ชาวไทย ขางในมีสีขาว หมายถึง ศาสนา
ขอ ๕ ตรายางภาพเครื่องหมายพรรคสูเพื่อไทย ใชเปนภาพเครื่องหมายพรรคในลักษณะ
เดียวกันและมีสีเดียวกัน ดังนี้

ขอ ๖ ที่ตั้ง สํา งานใหญพ รรคสูเ พื่อ ไทย ตั้งอยูเ ลขที่ ๙๐๙ ซอยสุ ทธิพ ร แขวงดิน แดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๕๕, ๐ ๒๒๔๗ ๗๗๓๓ โทรสาร
๐ ๒๒๔๗ ๙๙๘๑
ขอ ๗ สาขาพรรคสูเพื่อไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา สาขาพรรคสูเพื่อไทย
โดยมีชื่ออําเภอและจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งกํากับไวดวย
หมวด ๒
สมาชิกพรรค
ขอ ๘ สมาชิก ไดแก บุคคลที่สมัครใจเปนสมาชิกพรรค โดยยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
และหัวหนาพรรคอนุมัติเปนสมาชิกได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๙ สมาชิกพรรค ตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเปน
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาไปเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
(๔) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) มีความเขาใจในนโยบายของพรรคและพรอมที่จะสนับสนุนพรรค เสียสละและจะปฏิบัติ
ตามขอบังคับพรรคทุกประการ
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๑ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พรอมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กฎหมายกําหนดยื่นตอเลขาธิการพรรค ณ ทีส่ าํ นักงานใหญพรรค
หรือ ตอ ประธานสาขาพรรค ณ ที่ ทําการสาขาพรรค และให คํา รับรองวาตนเองมิ ได เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองอยางนอยหนึ่งคน แลวใหเลขาธิการพรรคพิจารณาเสนอ
ตอหัวหนาพรรคเพื่ออนุมัติใหเปนสมาชิกพรรค จากนั้น ใหลงชื่อผูสมัครเขาไวในทะเบียนพรรค แลวใหมี
หนังสือแจงรับไปยังสมาชิก ไปยังผูสมัคร หรือประธานสาขาพรรคในเขตภูมิลําเนาผูสมัคร เพื่อแจง
ใหผูสมัครทราบตอไป
ขอ ๑๒ การคั ด ค า นผู ส มั ค รเป น สมาชิ ก พรรคโดยสมาชิ ก พรรค ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ
มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๓ คน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบไวดวย
คําคัดคานยื่นตอเลขาธิการพรรค หรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ
การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกสามัญโดยบุคคลภายนอก ตองทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการพรรค
พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบคําคัดคานดวยการดังกลาว
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ขอ ๑๓ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว ใหเลขาธิการพรรคทําหนังสือเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อวินิจฉัย มติคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้น ทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๑๐ หมวด ๒
(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๙๔ หมวด ๑๕
(๗) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
ขอ ๑๖ การสิ้น สุดของสมาชิกพรรคตามขอ ๑๕ (๖) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตัง้ แตวนั ทีพ่ รรค
มีมติคดั คานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
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ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกพรรคตามขอ ๑๕ (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค แลวใหเลขาธิ การพรรคนําเรื่อ งเสนอตอ หัวหนาพรรค แลวแจงผล
การลาออกนั้นใหผูลาออกทราบ
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนถึงที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกที่จะไดรับสิทธิดังกลาว ยอมมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
(ก) สามารถอธิบายอุดมคติ นโยบายและขอบังคับพรรคใหประชาชนเขาใจและยินดี
เขารวมเปนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
(ข) เปนผูที่ไมมีปญหาขอขัดแยงหรือบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือจากสมาชิกพรรคทั่วไป
(ค) เปนที่เสียสละและมีอดุ มการณดังเจตนารมณของพรรคที่มุงหวัง
(ง) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ทางวิชาการเฉพาะดานหรือประสบการณที่เปนผลสําเร็จ
และมีความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงานทุกดานที่พรรคมอบหมาย
(๖) ถาสมาชิกพรรคในสัดสวน ดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกพรรคที่เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในขณะนั้น มีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(ข) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
หรือ
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(ค) สมาชิกของพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติหรือขอบังคับพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแยง
กับหลักการพื้น ฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับ
ดังกลาวขัดแยงกับหลักแหงการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ การของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) รวมกันสนับสนุนสมาชิกผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงแขงขันการเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของพรรคและขอบังคับพรรค
(๔) หากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหสมาชิกตองชําระคาบํารุงพรรค สมาชิกตองมี
ความยินดีในการชวยพรรคของตนเอง
(๕) ตองนําเสนอนโยบายพรรคตอบุคคลอื่น ๆ ใหเขาใจนโยบายพรรค เพื่อใหบุคคลที่มี
แนวความคิดเดียวกันเขารวมเปนสมาชิกพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะจั ด การสง เสริ ม สมาชิก พรรคให มี การดํา รงชี วิ ตของตนเองและครอบครั ว
ใหดีกวาบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกพรรค
(๒) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและการเมืองทุกระดับอยางจริงจัง
เพื่อใหประชาชนทั่วไปยอมรับในบทบาทของพรรค
(๓) พรรคจะชวยสนับสนุน สงเสริม คุณภาพชีวิตใหแ กสมาชิกพรรคดวยการใหความรู
ทางวิชาการตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๔) พรรคมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข และใหความชวยเหลือแกสมาชิกพรรคที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมตามกรอบของกฎหมายกําหนดและขอบังคับพรรค
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(๕) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาชม หรือเขารับฟงการอภิปราย
หรือการบรรยายทางการเมืองที่พรรคจัดกิจกรรมขึ้น
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
พรรคจึงไดมีแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
วิชาชีพ เพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปใหเขาใจ เรียนรูและมีความสํานึกในหนาที่พลเมืองใหเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ ดูแลทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกจิตสํานึกทางการเมืองใหเกิดขึ้น
เพื่อใหรูหนาที่ของพลเมือง
(๔) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง การปกครอง การบริหารการเมืองใหแกสมาชิก
ชั้นนํา และฝกอบรมใหเปนผูนํา และเปนนักการเมืองที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบในแผนดินเกิด
ของตนเอง
(๕) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย หรือ
การบรรยายทางการเมืองที่พรรคจัดกิจกรรมขึ้น
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อ ใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกัน
สรางสรรคพรรคใหเปน ที่รูจักและยอมรับ เปน ที่ศ รัทธาไววางใจของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป
จึงกําหนดวินัยที่เปนขอปฏิบัติอันควรและไมควรไวตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝน ระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งตั้งมั่นอยูในความรักสามัคคี ไมสรางความแตกแยกในกลุมในพรรคทุกกรณี
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวโดยผิดกฎหมาย
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ควรของบุคคลและวงการทั่วไป อีกทั้งตองใหความเคารพและเชื่อมั่น
ในผูบริหารของพรรคตามลําดับชั้น
(๕) ผูป ฏิบั ติ งานพรรคไม พึ งนํ า ความลั บของพรรคที่ ไ ดมี ม ติไ วไ ปเป ดเผยต อบุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๖) การดําเนิน งานรัฐสภา สมาชิกในพรรคจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่มีมติไวอยาง
เครงครัด
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การเมืองตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มีการประพฤติและดํารงชีพไดดวยการมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในเอกสาร นโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญ โดยการเชิญชวนบุคคลอื่น
เขาเปนสมาชิกพรรค
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง ชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกันและกัน ไมปฏิเสธ
การชวยเหลือสังคม
(๘) สรางสรรคพรรคใหมั่นคงและพัฒนาพรรคใหเปนที่เชื่อถือ และศรัทธาของประชาชน
ทั้งประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลัก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาสิบหาคน แตไมเกินเกาสิบเกาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค (ไมนอยกวาสองคน)
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค (ไมนอยกวาสองคน)
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) รองโฆษกพรรค
(๙) กรรมการอื่น ๆ (ไมนอยกวาสิบคน)
ขอ ๒๕ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหเลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนกอน และในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาตอที่ประชุมใหญ
ใหมีผูเสนอและตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน หลังจากนั้น ใหทําการลงคะแนนโดยวิธีลับ ผูที่ได
คะแนนมากที่สุด ใหเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรค
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(๒) ใหที่ประชุมใหญโดยหัวหนาพรรคที่ไดรับการเสนอชื่อและไดรับรองจากที่ประชุมใหญ
กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง
(๓) ใหหัวหนา พรรคที่ไ ดรับเลือ กตั้งใหม เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น สมควรใหเปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงการเสียสละใหกับพรรค ความอาวุโส
ทางการเมือง ความรู ความสามารถ ประสบการณแ ละความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนด
ตาม (๒) โดยใหที่ประชุมลงคะแนนลับ ถาผูที่หัวหนาพรรคเสนอชื่อเปน กรรมการบริหารพรรค
ตําแหนงนั้น ๆ ไดรับการลงคะแนนเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือวาไดเปนกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้ งแทนตําแหนง กรรมการบริ หารพรรคที่ วาง ให หัวหนาพรรคเสนอชื่ อ
สมาชิกพรรคที่เหมาะสมในคราวที่มีการประชุมใหญแทนตําแหนง กรรมการบริหารที่วาง โดยลงคะแนนลับ
โดยที่ประชุมใหญไดลงคะแนนรับรองเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือวาไดการรับรองเปนกรรมการบริหารพรรคได
ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรค ไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๗) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
(๘) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมตามขอ ๒๖
(๙) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทัง้ คณะ
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(๑๐) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
(๑๑) การเขาชื่อถอดถอนหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคทัง้ คณะ หรือบุคคล
สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน
แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองออกจากตําแหนงได ในกรณีนี้ ใหจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่คํารองขอไปถึงพรรคการเมือง
มติใหถอดถอนดังกลาว ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูเขาประชุมใหญสามัญ
โดยใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงขางตนผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญสามัญดําเนินการเลือกบุคคล
เพื่อดํารงตําแหนงนั้น โดยใหอนุโลมใชวิธีดําเนินการตามขอ ๒๕
การรองขอถอดถอนประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ หรือรายบุคคล
โดยอนุโลม ใหใชสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู และใหจัด
ประชุมใหญสามัญสาขาพรรคนั้นเพื่อมีมติถอดถอน
การดําเนินการในกรณีนี้ ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหารพรรค แตในกรณีที่หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคผูใดเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การถอดถอนตามขอ ๒๗ (๑๑) นี้ จะกระทํามิได
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทน
จนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปนตําแหนง หัวหนาพรรคตามขอ
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง หัวหนาพรรคไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตามขอ (๒) (๙) และ (๑๐) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทน และมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในสามสิบวัน
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หากเกิดกรณีอื่น อัน เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดรับแจงการตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํา เนิ น กิ จ การของพรรคใหเ ป น ไปตามนโยบายพรรค ขอ บั งคั บพรรคและมติข อง
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎหมาย ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
(ก) พิจารณาคา ใช จายเกี่ ยวกั บการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบสัด สว น
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) จั ด งบประมาณและเงิ น สนั บ สนุ น เงิ น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง โดยจั ด สรรให แ ก ผู รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
เปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๗) ใหความเห็น ชอบในการแต งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) ยกเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และการกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสิน หรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งหรือถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๕) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นควร เวนแต
การแตงตั้ง หรือถอดถอน หรือรับรองดังกลาว ตองกระทําโดยการประชุมใหญ
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น ควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของพรรค
(๒) เปน ประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรคและเปน ผู เรียกประชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(๓) เปน ผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนการดําเนินการประชุมใหญพรรค
(๔) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๕) เปนผูลงนามประกาศนโยบายของพรรค ขอบังคับพรรค กฎ ระเบียบ มติของพรรค
และคําสั่งพรรค
(๖) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ
(๗) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนี้ และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๘) อนุมัติรับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และอนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค
(๙) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(๒) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(๔) เปนผูกํากับ ดูแลบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เหรัญญิ กพรรคมีอํานาจหนา ที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจา ย บัญ ชีทรัพ ยสิน และหนี้สิ น
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการเขาออกของการเปน สมาชิกพรรค
และรายงานการเปลี่ยนสมาชิกตอที่ประชุมกรรมการบริหาร และตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่
กฎหมายกําหนด
โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่
(๑) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(๒) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
รองโฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่โฆษกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
กรรมการอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๓๐ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรค และคณะที่ปรึกษาขึ้น มาหนึ่งคณะ มีจํานวนตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคนี้ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค ผูอาวุโสของพรรค ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณในสาขาวิช าตาง ๆ และ
ผูมีอุปการคุณสนับสนุนทางดานกิจกรรมของพรรค
ขอ ๓๑ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๒ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะไดรับเชิญใหเขารวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แตไมมีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการใหคําปรึกษาใด ๆ เปนการกระทําเพื่ออุดมการณและ
ใหบรรลุนโยบายแหงพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดใหมีการประชุมหารือในพรรคยอมกระทําได ภายใตการสนับสนุน
จากพรรค โดยหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคการปฏิบัติงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๓ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรม กิจการของพรรค เพื่อให
เปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค หรือจากบุคคล
ภายนอก หรือจากสมาชิกก็ได เพื่อดํารงตําแหนง ดังนี้
(ก) ผูอํานวยการพรรค
(ข) รองผูอํานวยการพรรค
(ค) เลขานุการ
(ง) รองเลขานุการ
(จ) เจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชี
(ฉ) ประชาสัมพันธ
(ช) กรรมการอื่น ๆ
ทั้งนี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงไดตามความเหมาะสม แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคในที่ประชุมใหญสามัญประจําป
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือพนจากตําแหนง เมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) เปนบุคคลลมละลาย
(ง) มีคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตเปนการกระทําโดยประมาท
(จ) ในที่ประชุมใหญวิสามัญคณะกรรมการมีมติสามในสี่ใหพนจากตําแหนง

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๓๔ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการพรรคเปนผูดําเนินกิจการของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร มีหนาที่ควบคุมการทํางานของคณะผูบริหารพรรค
(๒) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) ควบคุมและกํากับ ดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งงาน
ประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๔) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงและผลสรุปในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อดําเนินการตอไป
(๕) ประสานงานกับสมาชิกพรรค คณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรค จัดตั้งกลุม อาชีพของ
สมาชิกพรรค ประสานประโยชนกับกลุมบุคคลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือองคกรตาง ๆ
ทั้งภาคเอกชนหรือภาครัฐ พรอมขยายบทบาทของพรรคใหพัฒนาอยางตอเนื่อง
(๖) ออกระเบียบ กฎเกณฑ วางแผน กําหนดโครงการ แนวทางการบริหารงานของพรรค
ตลอดถึง วางระเบีย บด านการเงิ น การคลั ง การพาณิ ช ย ทรั พย สิน และผลประโยชนข องพรรค
ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๗) เสนอบุคคล คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง และรับหนาที่สําคัญ
ของพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อดําเนินการตอไป
(๘) อนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการพรรค
ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สังคม วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการ
แตละฝายอาจแยกยอยเปน ฝายตา ง ๆ ตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับโครงสรางของระเบีย บ
การบริหารราชการแผนดิน

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๓๖ ใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
ไมเกินสามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีก
ตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๗ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษาและขอพิจารณา
นั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษา พิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและเตรียมการ
ในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค และตอสาธารณะหรือตอรัฐสภาและรัฐบาล
ตามโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๓๘ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค
ผูใดจะนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
กรรมการเปน ผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาวะ และขอความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีอายุอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือถึงแกกรรม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๔๐ ใหกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค สภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทัน
กับสถานการณทางการเมือง
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๔๑ สํานัก งานใหญพรรคเป น ศูน ย กลางในการปฏิบั ติงานตาง ๆ ของพรรค อยูใ น
การกํ า กั บ ดู แ ลของเลขาธิ การพรรค โดยมี ผูอํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรคและผู ชว ยสามคน
เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๔๒ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) การเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนกประชาสัมพันธพรรคทั้งยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพรับ–สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) จัดตั้งสาขาพรรค หรือจัดตั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภาและกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภาและผลการประชุมสภาผูแทน
ราษฎร หรือรัฐสภา
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) ประสานงาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อโตตอบในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) การจัดประชุม สัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการ และพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น และสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย ญัตติ หรือกระทู
(ข) ติดตามดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(ง) ใหคําแนะนําทางกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว
หนวยงานดังกลาวขางตน เลขาธิการพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ได
ตามความจําเปนของงานที่เขามาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๔๓ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรคในทองที่
ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับ ดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรคตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๔ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
การเงินและการบัญชี
(๑) จัดทําบัญชีรับจายเงินของสาขาพรรค
(๒) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(๓) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

งานประชาสัมพันธ
(๑) รับเรื่องรองทุกขและติดตามผล
(๒) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
งานสมาชิก
(๑) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๓) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรค เพื่อดําเนินการกิจกรรมของพรรค
งานธุรการ
(๑) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
(๒) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(๓) บริการจัดพิมพ รับ–สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู สมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๔๖ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรี ยกประชุ ม บรรดาสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรที่ สั งกั ดพรรคในโอกาสแรกที่ สามารถกระทํ าได ก อน
เปดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๔๗ การเสนอหรือรับรองวาพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายพรรค และขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายการลงมติในที่ประชุม
สภาผูแ ทนราษฎร หรือรัฐสภา ใหเปน ไปตามมติซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีม ติใ ห สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สัง กัดพรรคดําเนิน การอยางใด
อยางหนึ่งก็ได เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรค หรือหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๔๘ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือองคกรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๔๙ แผนการจัดตั้งสาขาพรรคในทองที่ใ ด ใหขึ้น อยูกับดุลยพินิจของหัวหนาพรรค
หรือคณะผูบริหารพรรค โดยคําวินิจฉัยของผูอํานวยการพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงค
ของสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่นั้น ๆ ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ทั้งนี้
ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขา ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายพรรคการเมือง
ในกรณีคณะผูบริหารพรรคโดยคําวินิจฉัยของผูอํานวยการพรรคเปน ผูพิจารณาจัดตั้งสาขา
หรือศูนยประสานงานตามความเหมาะสมของสมาชิกในทองที่นั้น ๆ เมื่ออนุมัติแลว ใหแจงหัวหนาพรรค
เพื่อทราบเหตุผลตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ ๕๐ การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในทองที่ใดใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในทองที่นั้น ๆ ตองมีสมาชิกไมต่ํากวาหาสิบคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) เมื่อมีสมาชิกครบหาสิบคนแลว ใหผูดําเนินการขอจัดตั้งขอเสนออนุมัติตอหัวหนาพรรค
หรือคณะผูบริหารพรรค โดยคําวินิจฉัยของผูอํานวยการพรรค ใหจัดตั้งเปนสาขาพรรคหรือจัดตั้งเปน
ศูนยประสานงานก็ได
(๓) ในกรณีสมาชิกประสงคขอจัดตั้งศูนยประสานงานพรรคขึ้นในทองที่ใด จะตองมีสมาชิก
ในทองที่นั้น อยางนอยเจ็ดคนขึ้น ไป โดยใหผูดําเนินการจัดตั้งเสนอขออนุมัติจากหัวหนาพรรคหรือ
คณะผูบริหารพรรคโดยผูอํานวยการพรรคเปนผูอนุมัติใหจัดตั้งได
ขอ ๕๑ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคไดตามที่กฎหมายกําหนดแลว ใหหัวหนาพรรคหรือ
คณะผูบริหารพรรค โดยคําวินิจฉัยของผูอํานวยการพรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกตามความเหมาะสมได
เมื่อหัวหนาพรรคหรือคณะผูบริหารพรรคโดยคําวินิจฉัยของผูอํานวยการพรรคอนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค
แลวใหมีหนังสือแจงใหผูประสานงานขอจัดตั้งสาขาพรรคนั้นดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อไดมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเพื่อรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประชุมสาขาพรรค ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในทองที่นั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๕๒ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในทองที่นั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

กรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว มีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
คุณสมบัติของสมาชิกพรรคที่จะไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ
(๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕๓ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกประธาน
เปนลําดับแรกโดยลงคะแนนลับ หลังจากนั้น ใหประธานสาขาหรือสมาชิกพรรคเปนผูเสนอชื่อผูจะเปน
กรรมการสาขาตําแหนงอื่น ๆ ที่เหลือจนครบจํานวน หลังจากนั้น ใหลงมติเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
ทุกตําแหนงใหครบทุกตําแหนงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๒ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ น กิ จกรรมใหเ ป น ไปตามนโยบายพรรค ข อ บั งคั บ พรรคและพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบั ญชีรายรับ-รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
(๘) จัดทําแผนงาน/โครงการเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค แลวใหรายงานผลการบริหารงาน
ของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดไวในแตละแผนงาน/โครงการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๕๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
ขอ ๕๖ เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมสมาชิกสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๕
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
ขอ ๕๘ ใหประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถรวมประชุมใหญได ใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๕๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
หนังสือแจงประชุมใหญวิสามัญ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญ ระเบียบวาระใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๑ การยื่น ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตองเสนอตอหัวหนาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๓ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๒ มาประชุม ไมต่ํากวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๔ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยในที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รับรองการแตงตั้งตําแหนง ผูบริหารพรรคหรือมีมติใหพนจากตําแหนง
(๖) รับรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๗) รับรองแผนการดําเนินการสําหรับปตอไป กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๘) แตงตั้งผูสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจําปของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๙) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๖๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๖๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่แ ละระเบียบวาระ
การประชุมดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๗ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อยสามเดื อ นตอ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่หรือกําหนดการประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดเปนพิเศษ ในการขอใหมีการประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เป น ประธานที่ ประชุ ม ถ าหั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อไม อ าจปฏิบั ติ ห นา ที่ ป ระธานได ก็ ใ ห
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเ ลขาธิการพรรคเป น
เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคไมไดรับเสียงขางมากในสภาผูแ ทนราษฎร การจัดตั้งรัฐ บาลให
หัวหนาพรรคดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค มติของที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ใหถือเสียงกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๐ ในสมัยประชุม รัฐสภา หัวหนาพรรคอาจเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปน และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน
และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๑ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรต องมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปน องคประชุม
และมติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๒ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปน และหัวหนาพรรคเปนประธาน
ที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตองมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๗๓ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ขอ ๗๔ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๗๕ การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีคณะกรรมการนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะครบองคประชุม และมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดให
มีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาให
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๗๗ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคในทองที่นั้น ๆ ไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๗๘ การลงมติใ หถือ เสียงขางมากของสมาชิกที่ม าร วมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เปนประธานทีป่ ระชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๐ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษ จะตองมีวาระและประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๘๓ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๘๔ มติของที่ประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของ
ที่ประชุม
หมวด ๑๓
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๕ พรรคและสาขาพรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงของสมาชิกพรรค
(๒) รายไดจากการบริจาค โดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจการอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยรัฐ
หัวหนาพรรคตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดที่คํานวณเปน เงิน ได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนเงินบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับบริจาค
บรรดาเงิ น ที่ พ รรคไดรั บ บริ จ าคมาให หั ว หนา พรรคและเหรั ญ ญิ กพรรคนํ า ไปฝากไว กั บ
ธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีเงิน ฝากและจํานวนเงิน ที่เปด บัญชีของทุกบัญชี พรอมสงสําเนาบัญชีเงิน ฝากที่
ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๘๖ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๘๗ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจาย ซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจาง คาตอบแทนใชสอย
และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ และอื่น ๆ
ขอ ๘๘ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปเดียวกัน
ขอ ๘๙ การรับและจายเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนดไว แตจะตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย และประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สวนรายรับซึ่งไดจากการสนับสนุนจากรัฐตามขอ ๘๕ (๔) จะตองนําเงิน
จํานวนดังกลาวไมนอยกวากึ่งหนึ่งไปใชจายเพื่อการบริหารพรรคและสาขาพรรค การหาสมาชิกเพิ่ม
การใชจายในการเลือกตั้ง การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
หมวด ๑๔
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารการเงินและการบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรค และสาขาพรรคโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชี
ของพรรคและบัญชีสาขาพรรค ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคนําสําเนาบัญชีรายรับจากการบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลังจาก
ลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน
(๒) การจัดทําบัญชีตามขอ (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงินเปนประจําทุกรอบหกเดือน โดยงบการเงิน
ตองประกอบดวย งบดุล งบรายไดและคาใชจาย และใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาว พรอมกับ
รับรองความถูกตอง แลวสงใหสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคดวยในทุกรอบปปฏิทิน
โดยมีผสู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว และตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป เมื่อที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลว ใหหัวหนาพรรครับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
หมวด ๑๕
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๙๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค เวลามีประชุมสภาหรือรัฐสภาทุกคนตองอยูใน
หองประชุมตลอดเวลาและหามขาดประชุม หรือหลบหนีในระหวางการประชุม จะอางเหตุผลใด ๆ
มิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูคุมเสียง (วิป) ในสภาหรือหัวหนาพรรคเทานั้น สมาชิกผูใดฝาฝน
รับโทษตามขอบังคับขอ ๙๔

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๒ เมื่อไดรับหนังสือ ตามข อ ๙๑ แลว ใหหัว หนาพรรคมอบอํา นาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวนั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๙๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหา สมาชิ กต อ งให โอกาสแก ผู ถู กกล า วหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๙๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกเลิกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
กรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๙๕ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๙๔
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หมวด ๑๖
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค
และแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๙๖ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๙๗ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๙๘ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผลการตีความ
ในขอบังคับพรรค ถือวาเด็ดขาด ถูกตอง โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคชี้ขาด
หมวด ๑๗
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหคงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๑ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๒๕ คน ดังนี้
(๑) นายชูวิทย กมลวิศิษฎ
หัวหนาพรรค
(๒) นายสุรพนธ เวชกร
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๓) นายอครกร แดงงาม

รองหัวหนาพรรค

(๔) นายสมเด็จ เพ็งอินทร

รองหัวหนาพรรค

(๕) นายชัยวัฒน ไกรฤกษ

เลขาธิการพรรค

(๖) นายพัฒน สุทธิมรรคผล

รองเลขาธิการพรรค

(๗) นางสาวจุฑามาศ พุมสอาด

รองเลขาธิการพรรค

(๘) นางสาวนิตยา พัฒนไพจิตรกุล

เหรัญญิกพรรค

(๙) นางสาวพฤกษชาติ เปลี่ยนพิเคราะห

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๑๐) นายธนัช คงคา

โฆษกพรรค

(๑๑) นายพรวรรไชย ทุมรินทร

รองโฆษกพรรค

(๑๒) นายวินัย ตั้งใจ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๓) นางสมปอง นาคสังข

กรรมการบริหารพรรค

(๑๔) นายเกียรติมีทรัพย ทุมกิจจะ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๕) นายประยูร ชาญวิทยา

กรรมการบริหารพรรค

(๑๖) นายกัณหา ลาปาน

กรรมการบริหารพรรค

(๑๗) นายอมรศักดิ์ ภูวรกุลชัย

กรรมการบริหารพรรค

(๑๘) นายพงษศักดิ์ เรือนเงิน

กรรมการบริหารพรรค

(๑๙) นายอวยพร พงษกิจธนารักษ

กรรมการบริหารพรรค

(๒๐) รอยตรี เทอดศักดิ์ มีสวัสดิ์

กรรมการบริหารพรรค

(๒๑) นายวุฒิชัย จันเกษม

กรรมการบริหารพรรค

(๒๒) นางบุญโฮม รื่นไวย

กรรมการบริหารพรรค

(๒๓) นางสาวภัชฌนันท ปาเทอเรีย

กรรมการบริหารพรรค

(๒๔) นายเจน เฟองระยา

กรรมการบริหารพรรค

(๒๕) นายทวยเทพ เที่ยงธรรม

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคดังกลาวขางตนแลว ตามนัยมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

