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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตัง้ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๑/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ดังนี้
นโยบายพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนากําหนดนโยบายโดยมีเปาหมายในการทะนุบํารุงรักษาชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ทั้งนี้ โดยยึ ดรากฐานปรัชญา ความพอเพียง เพื่ อความเพี ยงพอ ด วยความเชื่อมั่ น
ในพลังสรางสรรค และการมีสวนรวมของประชาชน เชื่อมั่นในระบบการนํารวม เชื่อมั่นในการขับเคลื่อน
ดวยองค ความรู และภู มิป ญญา และเชื่อมั่ นในความเป นสากล โดยมี แนวคิ ดภายใต พื้ นฐานความคิ ด
ยิ่งดี ยิ่งเร็ว ทั้งนี้ เพื่อแกไขสังคมไทยที่กําลังประสบปญหา
โดยมีนโยบายดังนี้
ก. นโยบายซึ่งตองรีบดําเนินการเรงดวน ดังนี้
๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให พี่ น อ งประชาชนร วมชาติ รวมใจกั นปรองดองสมานฉั น ท
ดวยความรักใคร มีมิตรไมตรีที่ดีตอกัน แลวชวยกันระดมความคิด สติปญญา มาแกไขปญหาตาง ๆ
ของประเทศชาติรวมกันโดยเร็ว
๒. แกไขปญหาความไมสงบในสามจังหวัดภาคใตใหถูกจุด ตรงประเด็น เพื่อใหบังเกิด
ความสงบสุขโดยเร็วที่สุด โดยถือวา ปญหาความมั่นคงดังกลาวเปนวาระแหงชาติที่ตองแกปญหาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง
๓. แก ป ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศให ทั น เหตุ ก ารณ ไม ว า ในเรื่ อ งของค า เงิ น บาท
การอุตสาหกรรม การพาณิชย การสงออก ทั้งในเรื่องของการผลิต คุณภาพ และราคาของสินคาเกษตร
ที่ตกต่ําลงอยางมาก ใหมีราคาและดุลยภาพเพียงพอที่จะนํามาซึ่งความรุงเรืองใหแกผูประกอบการโดยเร็ว
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ข. นโยบายหลัก เพื่อแกไขปญหาสังคมไทยที่ประสบอยู ดังนี้
๑. จากสังคมที่สับสนใหเปนสังคมแหงอนาคต
๒. จากสังคมที่แตกแยกใหเปนสังคมสมานฉันท
๓. จากสังคมที่เหลื่อมล้ําใหเปนสังคมที่เปนธรรม
๔. จากสังคมที่ถดถอยใหเปนสังคมที่สามารถ
เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาว พรรครวมใจไทยชาติพัฒนากําหนดยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรชุมชนที่เขมแข็ง
๒. ยุทธศาสตรเสถียรภาพที่มั่นคง
๓. ยุทธศาสตรจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีโลก
๔. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานที่แข็งแกรง
๕. ยุทธศาสตรเอกชนไทยที่แข็งแรง
๖. ยุทธศาสตรคนไทยที่สมบูรณ
ทั้งนี้ ในแตละยุทธศาสตร จะเปนการผสมผสานกันในหัวขอหลัก อันไดแก ดานการเมือง
การปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการตางประเทศ และดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนากําหนดนโยบายและแนวทางในแตละดานดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึดมั่นและดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑.๒ สงเสริมให ประชาชนเข ามามี สวนร วมในการปกครองประเทศ โดยการสงเสริ ม
การปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
๑.๓ สงเสริมใหมีการรับและเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวางในวิถีที่
เปนประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา และสิทธิที่จะรับรูขาวสาร
ขอมูลอันเปนจริง ทั้งนี้ โดยไมขัดตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑.๔ ปรับปรุงและสงเสริมกลไกการทํางานของระบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา และระบบหองสมุด เพื่อเสริมสรางความพรอม
ดานขอมูลแกสมาชิกรัฐสภาและประชาชน
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๑.๕ สนับสนุนใหมีระบบสภาชุมชนดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหการใชสื่อ
เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคมและประชาชนอยางแทจริง
๑.๖ เรงรัดแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น และปรับปรุง
เงินอุดหนุนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตลอดจนเพิ่มความพรอมใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
๑.๗ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการสงเสริมการรวมตัวในรูปของสหกรณ
โดยยึดพื้นที่เปนหลัก เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
๑.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล โดยสรางกลไกและกฎระเบียบ
ที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาไปสูทุกภูมิภาคและพื้นที่ รวมถึงมีการกระจายอํานาจ
และกระบวนการที่โปรงใสในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
๑.๙ สร างภาคราชการที่ มี ประสิทธิ ภาพและมี ธรรมาภิ บาล โดยมุ งเน นการให บริ การ
มากกว าการกํ ากั บ ควบคุ ม ทั้ ง นี้ โดยคํ านึ ง ถึ ง ความต องการของประชาชนเป นหลั ก รวมถึ ง ให มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชน
๑.๑๐ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ล า สมั ย ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปจจุบัน โดยยึดถือปรัชญา ภูมิปญญา และมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑๑ จัดอัตรากําลังคนในภาครัฐใหมีจํานวนที่เหมาะสม สงเสริมใหรางวัลผูทําความชอบ
และลงโทษจนถึงขั้นปลดออก ถาหากถูกประเมินวาไมปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม
๑.๑๒ สนับสนุนใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการ
พัฒนาทางการเมือง และในการตั ดสินใจประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรของชาติ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
มุงเน นการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได โดยสร างภูมิ คุมกั น
ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของสภาพแวดล อมในยุ คโลกาภิ วั ตน บนพื้ นฐานการจั ดการเศรษฐกิ จ
ในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพในแตละดาน ดังนี้
๒.๑ ดานการเงิน มุงสงเสริมใหคาเงินบาทมีเสถียรภาพในระดับที่เหมาะสม การสงเสริม
เงินทุนในพื้นที่โดยใชระบบสหกรณ
๒.๒ ดานการลงทุน มุงพัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการสรางสภาวะแวดลอมการลงทุนใหเอื้อตอนักลงทุน รวมทั้งสงเสริมการลงทุน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ทั้ งจากภายในและนอกประเทศ ในการอุ ตสาหกรรม การพาณิ ช ย และการเกษตร อย างต อเนื่ อ ง
โดยมาตรการการสนับสนุนทางรัฐและองคกรของรัฐ
๒.๓ ด า นตลาดทุ น มุ ง พั ฒ นาให ต ลาดทุ น ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น
จากตางประเทศ ทั้งในรูปของการลงทุนสวนบุคคลและสถาบัน
๒.๔ ดานโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสง มุงพัฒนาใหมีเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อลดตนทุนดานการขนสง รวมถึงพัฒนาระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพ
๒.๕ ดานพลังงาน มุงพัฒนาพลังงานทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานดั้งเดิมอยางมี
ประสิทธิภาพ และรวมถึงการเรงพัฒนาและคนหาแหลงพลังงานในประเทศ ซึ่งจะเปนการลดการพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศ
๒.๖ ดานการอาชีพพื้นฐาน ซึ่งไดแก อาชีพการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชน
ชาวไทย จะตองไดรับการพั ฒนาทั้งในดานการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การจัดการ และการตลาด
ใหครบวงจร รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปสินคา
๒.๗ สงเสริมการสงออกอยางเต็มที่ โดยใชมาตรการทางการเงิน การคลัง การแสวงหาตลาด
และการประสานกลไกของรัฐและเอกชนผูประกอบการอยางใกลชิด ควบคูไปกับนโยบายการประหยัด
การใชเงินตราตางประเทศที่ไมจําเปน โดยการรณรงคปลูกจิตสํานึกของผูบริโภคอยางเปนระบบในวงกวาง
๒.๘ เรงแกไขปญหาความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการกํากับระบบการเงิน โดยปองกัน
การแทรกแซงของอิทธิพลการเมืองในธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่น พรอมทั้งสงเสริมความสามารถขององคกรที่เกี่ยวของในการเรงรัด
สรางความมั่นคงในระบบตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดเงินตราตางประเทศ
๒.๙ แกไขปญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดวยการสงเสริมสภาพคลองผานระบบการเงิน
และจํากัดการขยายตัวที่ขาดอุปสงคที่แทจริงอยางเขมงวด
๒.๑๐ แก ป ญ หาความยากจนของประชาชนในชนบท ด วยการส งเสริ ม ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตภาคเกษตร และสรางตลาดของผลผลิตภาคเกษตรทั้งภายในและนอกประเทศ สงเสริมระบบ
สหกรณและกลุมเกษตรกรใหเขมแข็ง โดยมาตรการทางการเงินและการคลัง แกไขปญหาหนี้สินเรื้อรัง
ของเกษตรกรอยางเปนระบบ
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๒.๑๑ เพิ่มอัตราการออมเงินภายในประเทศ โดยสนับสนุนการออมแบบผูกพันระยะยาว
ในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและลูกจางของราชการ กองทุนประกันสังคม
และในระบบการเงินทั่วไป
๒.๑๒ ปรั บปรุ ง โครงสร างของภาษี เพื่ อป องกั นระบบภาษี ซ้ํ าซ อนและขยายฐานภาษี
ให กว าง เช น ระบบภาษี มู ลค า เพิ่ ม และมุ งเก็ บภาษี ทางตรง โดยรั ฐ ต องแสดงที่ ม าที่ ไ ปของภาษี
แก ป ระชาชนให ชั ด เจน เพิ่ ม ภาษี สิ นค า ฟุ ม เฟ อ ย รวมทั้ ง ให มี ร ะบบที่ จ ะปรั บ อั ต ราภาษี ใ ห ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมตอสภาพจริงไดเสมอ
๓. นโยบายดานสังคม
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ พัฒนาครูและนักเรียนใหมีคุณธรรมควบคูกับความรู โดยใหมีการเรียนรู
ทุกกลุ มตลอดชี วิ ต เพื่ อสร างความรู พื้ นฐานให เขมแข็ ง พั ฒนาทั กษะฝ มื อแรงงานให สอดคล องกั บ
ความต อ งการ รวมถึ ง การส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และองค ค วามรู ส มั ย ใหม ใ ห มี
ความผสมผสานกันอยางเหมาะสม
๓.๑.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับเปน ๑๒ ป โดยรัฐเปนผูใหบริการจัดสถานศึกษา
อยางเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๓.๑.๓ ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ในท อ งถิ่ น
โดยการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในแตละทองถิ่น
๓.๑.๔ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ใหกูยืมโดยไมเสียดอกเบี้ยระหวางเรียนแกผูเรียน
จากครอบครัวที่มีรายไดปานกลางลงไป
๓.๑.๕ จัดตั้ งสถาบั นอุ ดมศึกษาในทุกจั งหวั ด โดยให สถาบั นอุ ดมศึ กษามี อิ สระ
ในการบริหารและการจัดการ
๓.๑.๖ จั ดการยกระดั บมาตรฐานวิ ช าชี พครู สนั บสนุ นและส งเสริ ม ให ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในอาชีพ โดยการจัดตั้งองคกรเพื่อรับผิดชอบและจัดสวัสดิการ
ของครูโดยเฉพาะ
๓.๒ การสาธารณสุข
๓.๒.๑ มุงเนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร โดยมุงในแนวทางการปองกัน
และการฟนฟูทั้งสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงการสงเสริมใหเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งในดาน
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การบริโภค และสภาวะที่ อยูอาศัย นอกจากนี้ จะตองพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู มี
รายไดนอย ใหสามารถเขาถึงระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาครัฐ
๓.๒.๒ ปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย ใหมีอยางทั่วถึงทุกตําบล
๓.๒.๓ เรงผลิ ตแพทย หรือบุคลากรด านสาธารณสุข ใหเพียงพอแกการบริ การ
ประชาชนในชนบท ตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ รวมถึงการจัดรายได สวัสดิการ และ
ยกระดับวิทยฐานะ เพื่อเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจ
๓.๒.๔ สงเสริ มและสนั บสนุ นให ประชาชนมีส วนร วมในการปองกัน การดู แล
สุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
๓.๒.๕ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การและบริ ก ารของ
สถานบริการสาธารณสุขในระดับทองถิ่น เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน ทั้งในดานอัตรากําลัง
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุข เวชภัณฑ และระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผานดาวเทียม
๓.๒.๖ สงเสริมใหเอกชนสรางโรงพยาบาล เพื่อใหการรักษาพยาบาลแกประชาชน
ในประเทศและชาวตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
๓.๓ การแรงงานและสวัสดิการสังคม
๓.๓.๑ มุงเนนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ทั้งกลุมแรงงานที่จะเขาสูตลาดแรงงานใหม
และกลุมแรงงานที่ทํางานอยูแลวในปจจุบัน สงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานในสถานทํางาน
ใหมีความเหมาะสม ไดมาตรฐาน
๓.๓.๒ สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตางจังหวัดและชนบท
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม เพื่อลดการเดินทางเขามาทํางานในเมืองหลวง
๓.๓.๓ พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือ และสงเสริมใหมีการศึกษา
สําหรับผูใชแรงงาน
๓.๓.๔ เขมงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานใหเปนไปตามกรอบของ
กฎหมาย เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนและผูปฏิบัติงานในโรงงานใหแขงขันกับสากลได
๓.๓.๕ กําหนดมาตรฐานการใชแรงงานคนกับเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมดุลและ
เหมาะสม
๓.๓.๖ กํ าหนดค าแรงงานขั้ นต่ํ าให สอดคล องกั บความสามารถและค าครองชี พ
ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามความเปนจริง
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๓.๓.๗ จัดการใหหนวยงานที่ดูแลผลประโยชนและรักษาสิทธิของผูใชแรงงาน
ไดทําหนาที่อยางเต็มที่
๓.๓.๘ ดําเนินการและสนับสนุนใหผูใชแรงงานมีการรวมกลุมโดยไมถูกกลั่นแกลง
จากฝายนายจาง ในการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูใชแรงงานที่ไมเกินขอบเขต
๓.๓.๙ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบแรงงานสั ม พั น ธ ทั้ ง ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
ภาคเอกชนภายใตกรอบของกฎหมาย ใหเปนไปในทิศทางที่สรางสรรค เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม
๓.๓.๑๐ จํากัดขอบเขตของจํานวนแรงงานตางชาติใหเหมาะสม รวมทั้งกําหนดพื้นที่
การทํางานของแรงงานตางชาติ
๓.๓.๑๑ ใหความคุมครองแรงงานสตรีและเด็กอยางจริงจัง โดยใชเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปดูแล และหากพบวามีการใชแรงงานเด็กและสตรีอยางผิดกฎหมาย ใหจัดการดําเนินคดีอยางเด็ดขาด
๓.๓.๑๒ ผลักดันใหมี การแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่ล าหลังหรือไมเปนธรรม
แกผูใชแรงงาน
๓.๓.๑๓ ใหการประกันสังคมแกผูดอยโอกาส เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคม
ไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๓.๓.๑๔ จัดใหมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอและเหมาะสม ใหหลักประกันในการครองชีพ
แกประชาชนผูยากจนและผูวางงาน
๓.๓.๑๕ ให ก ารสงเคราะห ผู ช รา เด็ ก ไร ที่ พึ่ ง คนตาบอด ผู พิ ก ารทุ พ พลภาพ
ทหารผานศึก และผูไมสามารถชวยตนเองได อยางทั่วถึง
๓.๔ การศาสนา
มุงเนนการทะนุบํ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนาอื่น ๆ ที่เปนที่เคารพนับถื อ
ของประชาชนชาวไทย เพื่อใหเปนศูนยรวมของชุมชนในแตละพื้นที่
๓.๕ ยาเสพติด
๓.๕.๑ จะมีการรณรงคเพื่อการปองกันปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พรอมกั บ
การฟนฟูบุคคลที่ติดยาเสพติด ใหพรอมกลับมาเปนบุคคลที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๓.๕.๒ ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุ และการละเมิดศีลธรรม การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติ ด โดยการปราบปรามอย างเข มงวด ใช กฎหมายในการลงโทษผู ผลิ ต ผู ค ายาเสพติ ด
อยางรุนแรง
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
๔.๑ มุ งเน นการร วมมื อกั บนานาประเทศ ในลั กษณะทวิ ภาคี และพหุ ภาคี เพื่ อสร าง
เครือขายพันธมิตรในระดับนานาชาติ และใชประโยชนในเวทีเจรจาระหวางประเทศ เพื่อสรางความไดเปรียบ
ใหกับประเทศไทย
๔.๒ เร ง เจรจาข อ ตกลงทางการค า กั บ ประเทศผู ค า เป า หมาย โดยให ผู มี ส ว นได เ สี ย
ไดมีโอกาสเขารวมในขั้นตอนการรางขอตกลงทางการคาดวย
๔.๓ พัฒนาสถานะของประเทศไทยใหมีจุดยืนที่มั่นคงในสายตาของตางประเทศ
๔.๔ ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราช อธิปไตย ศักดิ์ศรี
และผลประโยชนของชาติ เปนหลัก
๔.๕ สร างมิ ตรภาพและความร วมมื อกั บทุ กประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กั บ ประเทศ
เพื่อนบาน บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน
๔.๖ ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใด
๔.๗ ตอตานและคัดคานอํานาจจักรวรรดินิยมทุกรูปแบบ
๔.๘ ยึ ด มั่ น ในนโยบายพึ่ ง ตนเอง ถ า จํ า เป น ต อ งรั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศ
ก็จะตองไมมีพันธะและขอผูกพันใด หรือมี แตตองเปนธรรม หรือมีนอยที่สุด
๕. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของประเทศใหดํารงคงอยูบนพื้นฐานภูมิปญญา
ชาวบาน ภูมิปญญาภูมิภาค และภูมิปญญาประเทศไทย
๕.๒ เรงรณรงคปลูกฝงใหเยาวชนหวงแหน รักษา และปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมไทย
๕.๓ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนจุดขายและดึงดูดความสนใจจากชาวตางประเทศ
๕.๔ สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรมและประเพณีอันแสดงถึงความมีคุณคา
ของชาติ และคานิยมอันดีงามของไทย
๕.๕ สงเสริมใหมีการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น การใหเกียรติ การรูจักใหอภัย การเสียสละ
เพื่อสวนรวม การรักใครปรองดองของพี่นองประชาชนรวมชาติ
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๖. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๖.๑ กํ าหนดให การดู แลรั กษาและฟ นฟู คุ ณภาพสิ่ งแวดล อมอยู ในนโยบายด านต าง ๆ
ทุกนโยบาย เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การคา การนําเขา การสงออก
การลงทุ น การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม และการจราจร โดยใหยึดการยกระดับคุณภาพชีวิ ต และ
ความปลอดภั ยของประชาชน ชุมชน และสิ่ งมี ชี วิต การรักษาและส งเสริ มศิลปวั ฒนธรรมของชาติ
การสรางสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศน เปนเปาหมาย
๖.๒ จะเนนการใหความรู สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและสํานึกดานสิ่งแวดลอม
แกประชาชน นับแตระดับทองถิ่นจนถึงเมืองใหญ
๖.๓ จะมุงแกปญหาสิ่งแวดลอมที่จุดกําเนิดอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ
และอากาศเปนพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอากาศเปนพิษตามเมืองใหญ
๖.๔ จะปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหมีความเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน และสามารถบังคับใชไดจริง ตรงกับเจตนารมณที่วางไว
อยางครบวงจร
๖.๕ จะตองใหประชาชนเจาของทองถิ่นมีสวนรวมรับรูและตัดสินใจในโครงการพัฒนาทุก ๆ
ระดั บที่ จะมี ผลกระทบตอคนในท องถิ่นและแหล งทรัพยากรของท องถิ่น ตลอดจนการใหประชาชน
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
๖.๖ สร า งเสริ ม ทรั พ ยากรป า ไม ข องชาติ อ ย า งเป น ระบบและมี เ ป า หมายที่ ชั ด เจน
โดยการกระจายใหทองถิ่นรับผิดชอบการจัดการ
๖.๗ จะจัดหาและจัดการใหมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในทุกชุมชน โดยจัดใหมีแหลง
กักเก็บน้ํากินน้ําใชอยางเหมาะสม ใหเพียงพอสําหรับอนาคต
๖.๘ จะรักษา ฟนฟู และอนุรักษ แมน้ํา คูคลอง แหลงน้ําดิบ ตนน้ํา ลําธาร ใหปลอดจาก
มลพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรแหลงน้ําใหกลับคืนมา
๗. นโยบายดานการทองเที่ยว
๗.๑ พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ โดยสถานที่ทองเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ จะตองมี
ประวัติศาสตรหรือเรื่องราวที่นาสนใจ นอกเหนือจากความสวยงามที่มีอยูในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
๗.๒ สงเสริมใหมีการทําธุรกิจทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใชชมรม สมาคม ที่กอตั้งขึ้ น
ในพื้นที่ทองเที่ยวเปนกลไกหลัก
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๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมของไทย
ใหเต็มศักยภาพ
๘. นโยบายดานการกีฬา
๘.๑ สงเสริมใหประชาชนชาวไทยเลนกีฬาตลอดชีพ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการนํากีฬาเขามา
เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน โดยรัฐจะตองจัดหาสถานที่พรอมทั้งอุปกรณใหอยางพอเพียง โดยอาศัย
องคกรบริหารสวนทองถิ่น ชมรม สมาคมกีฬาในทองถิ่น เปนเครือขายการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กีฬาพื้นบาน
๘.๒ ส ง เสริ ม ให มี การพั ฒนากี ฬ าเพื่ ออาชี พ โดยจะต องมี การจั ดหลั กสู ตร โครงการ
กิจกรรมที่สอดคลองกัน เปนระบบ ครบวงจร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภทของกีฬาที่เหมาะกับกายภาพ
ของประชาชน
๘.๓ สงเสริ มใหเยาวชนเห็นคุณคาของกี ฬา โดยการรณรงคในทุ กระดั บ ตั้ งแตระดั บ
อนุบาล ประถม มัธยมและอุดมศึกษาอยางเปนระบบ
๙. นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศชาติ
๙.๑ กําหนดยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ โดยการใชการทูตนําการทหาร และจะใช
กําลังทหารเพื่อปองกันประเทศตามความจําเปน
๙.๒ สนับสนุนใหกองทัพชวยพัฒนาประเทศ โดยการจัดใหมีการฝกอาชีพ และชวยเหลือ
ประชาชนในยามวิกฤต
๙.๓ สนั บ สนุ น ให ก องทั พ มี ค วามทั น สมั ย และมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ปองกันประเทศ และเพื่อคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน
๙.๔ ใหกองทัพมีบทบาทในการรวมมือกับหนวยราชการอื่นในการบริหารประเทศ
๑๐. นโยบายดานการเกษตรและปาไม
๑๐.๑ ปฏิ รู ปโครงสร างการผลิ ตทางการเกษตร โดยสนั บสนุ นให เกษตรกรเปลี่ ยนจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีปญหาดานการตลาดมาปลู กพืชเศรษฐกิจผสมผสานที่หาตลาดไดงาย ราคาดี
เหมาะสมกั บพื้ นที่ และมี กระบวนการผลิ ตที่ สอดคล องกั บศั กยภาพและทรั พยากรในท องถิ่ น และ
ลดการใชสารเคมีทุกรูปแบบ
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๑๐.๒ สงเสริมและริเริ่มเกษตรกรใหทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม (แนวพระราชดําริ)
เพื่อการชวยเหลือตนเอง โดยจัดใหหนวยงานลงไปใหความรูและชวยเหลือแกเกษตรกร
๑๐.๓ พั ฒนาและจั ด สรรระบบชลประทานให สามารถส ง น้ํ าเข าไปยั งสวนไร นาของ
เกษตรกรอยางเปนธรรมและเพียงพอตอการประกอบอาชีพ ทั้งโดยการใหการสนับสนุนจากสวนกลาง
หรือจากในทองถิ่นเอง โดยเนนการจัดการน้ําอยางประหยัด
๑๐.๔ จัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อสามารถกําหนดใหเกษตรกรขายสินคาไดในราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรม หรือใชมาตรการอื่นใด นับแตระดับทองถิ่น ที่จะปกปองราคาของสินคาเกษตร
ไดอยางถาวร
๑๐.๕ ปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร หรือพักการชําระหนี้ไวชั่วคราว
๑๐.๖ สงเสริมใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นในชนบท ตลอดจนการสงเสริม
ใหเอกชนลงทุนในดานการเกษตรออกไปสูชนบท
๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจั ดตั้งสหกรณการเกษตรอย างเขมแข็ง ให มีการ
จัดการอยางซื่อสัตยและตอเนื่อง
๑๐.๘ จัดตั้งตลาดกลางเกษตรระดับอําเภอและจังหวัด ใหมีบุคลากรและหนวยราชการ
รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
๑๐.๙ ปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด เพื่อใหใช
เป น สถาบั น ที่ ช ว ยเหลื อ และส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคเกษตรอย า งแท จ ริ ง โดยการให สิ น เชื่ อ
เพื่อการเกษตรโดยใหมีดอกเบี้ยต่ําสุด
๑๐.๑๐ ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น อย า งเร ง ด ว นและจริ ง จั ง เพื่ อ ให เ กษตรกรมี ที่ ดิ น เป น
ของตนเอง
๑๐.๑๑ การพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการอนุรักษและปลูกปาทดแทนตลอดจน
การอนุรักษสัตวปา สัตวน้ํา ใหสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยา โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง
และทั่วถึง
๑๑. นโยบายดานที่ดิน
สงเสริมเร งรั ดให มีการออกโฉนดที่ ดิ นหรือเอกสารสิทธิ อื่นใดตามกฎหมาย เพื่ อเพิ่มมูลค า
ทรั พ ย สิ น ที่ ดิ น ให แ ก ราษฎรและประเทศชาติ ปรั บปรุ ง แก ไขกฎหมายที่ ดิ น กฎหมายปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ที่ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกับกฎหมายอื่น และไมตรงกับความเปนจริง รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีอยู
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หลายหนวย งานทับซอนกัน และยุงยากในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนระเบียบและมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๑๒. นโยบายดานอุตสาหกรรม
๑๒.๑ ปรั บปรุ งโครงสร างอุ ต สาหกรรมให มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถผลิ ต และส งออก
ดวยสินคาที่มีคุณภาพและตนทุนต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได
๑๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมและอุตสาหกรรมครัวเรือนกระจาย
ไปสูชนบท
๑๒.๓ กํ าหนดสิ่ ง จู ง ใจ และขจั ดมาตรการและข อยุ ง ยากต าง ๆ เกี่ ยวกั บการส งเสริ ม
การลงทุน โดยไมทําใหอุตสาหกรรมของคนไทยเสียเปรียบ
๑๒.๔ ดํ าเนิ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื้ นฐาน เพื่ อช วยให ป ระเทศไทยสามารถผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักเพื่อการสงออก และการทดแทนการนําเขา
๑๒.๕ พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหทันสมัยอยางจริงจัง
พรอมที่จะรับการถายทอดไดเสมอ ในขณะเดียวกัน จะสงเสริมสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานะความตองการของประเทศเปนหลักใหญ
๑๓. นโยบายดานการพาณิชย
๑๓.๑ ควบคุมราคาสินคาที่จํ าเปนต อการดํารงชีพของประชาชนส วนใหญใหอยูระดั บ
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
๑๓.๒ ขจัดการผูกขาดตัดตอนและความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหไดผลอยางจริงจัง
เพื่อใหกลไกของระบบการคาเสรีไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเป นประโยชนตอคนสวนใหญ
ของประเทศ
๑๓.๓ สงเสริมใหธุรกิจขนาดเล็กรวมตัวเขาเปนรูปสหกรณ
๑๓.๔ ดูแลและแสวงหาลูทางการตลาดใหกับสินคาและสินคาเกษตรของไทยอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
๑๓.๕ สรางระบบขอมูลขาวสารใหประชาชนทุกระดับสามารถรับรูไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อประโยชนตอธุรกิจและการพาณิชยในระดับตาง ๆ นับแตเมืองใหญจนถึงชนบท
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ขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรใหมี ขอบังคั บพรรคการเมืองเพื่อใช บริหารงานใหเปนไปตามปณิธาน
ของคณะผูจัดตั้งพรรค และเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาจึงกําหนดขอบังคับพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนาไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ข อบั ง คั บ พรรคนี้ เ รี ยกว า “ข อบั ง คั บ พรรครวมใจไทยชาติ พั ฒนา” และให ใ ช
ขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๒ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “RUAM JAI THAI CHART PATTANA PARTY” มีชื่อยอเปนภาษาไทยวา “รช.”
และมีชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา “RC.”
ขอ ๓ พรรครวมใจไทยชาติ พั ฒนา ใช เครื่ องหมายรู ปหั วใจสี แดงบนพื้ นสี น้ํ าเงิ น ขาว
และเหลือง ภายในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง การรวมใจคนไทยเปนหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และเกิดสันติสุขอันแทจริงของปวงชนชาวไทย ปรากฏดังภาพ

ตรายางเครื่ อ งหมายพรรคสํ า หรั บ ใช ป ระทั บ บนเอกสาร มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น กั บ ภาพ
เครื่องหมายพรรค โดยใชสีเดียวในการประทับตรา
ขอ ๔ สํานักงานใหญพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ตั้งอยูที่บานเลขที่ ๕๑๔/๑ ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ สาขาพรรคที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา สาขาพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา สาขาจังหวัด
ขอ ๖ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ยกเวน “ยุวสมาชิก”
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“คณะผูบริหารพรรค” หมายความวา คณะผูบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“ผูบริหารพรรค” หมายความวา ผูบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“สภายุทธศาสตร” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานทิศทาง
การเมือง แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ยุทธวิธีของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“สถาบันอภิวัฒนการเมือง” หมายความวา สถาบันวิชาการเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยการฝกอบรม
และเปนคลังสมองของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“สภาอาชี พ”
หมายความว า คณะตั วแทนจากกลุ มอาชี พต าง ๆ ที่ สะท อนป ญหาและ
ความตองการของกลุมตอพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“คณะที่ปรึกษา” หมายความวา คณะที่ปรึกษาพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“คณะกรรมการภาค” หมายความวา คณะกรรมการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาระดับกลุม
เขตการเลือกตั้งแบบสัดสวน
“คณะกรรมการจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาประจําจังหวัด
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
ขอ ๗ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนามีแนวนโยบายตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๘ ปณิธานของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
(๑) พรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ นเพื่ อเป นพรรคการเมื อ งของปวงชนชาวไทย จั กดํ าเนิ นงานการเมื อ ง
ตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พิทักษผลประโยชนของ
ประชาชนปกปองรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
พรรคจั กกล าคิ ด กล าทํ า กล าตั ด สิ นใจ ในสิ่ ง ที่ เป นประโยชน ต อประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน โดยไมหวังเพียงคะแนนนิยมทางการเมือง
พรรคจักยึดมั่นในระบบการนํารวม การมีสวนรวมของสมาชิกพรรคและประชาชนวงการตาง ๆ
พรรคเชื่อมั่นในพลังสรางสรรคของประชาชนไทย ที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู
ความเจริญ ยั่งยืน และวัฒนาถาวร
(๒) พรรคมีแนวคิดสําคัญ ตอไปนี้
จั กสนั บสนุ น “การกระจายอํ านาจ” ลดอํ านาจภาครั ฐ เพิ่ ม อํ านาจภาคประชาชน
ใหท องถิ่ นมี อิสระในการบริหารงาน งบประมาณ และบุคคล เพื่อใหเกิดความเข มแข็งเปนเอกภาพ
ในการพัฒนา การจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเคารพภูมิปญญาทองถิ่น
จั ก สร า งทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ โดยปรั บ โครงสร างทางเศรษฐกิ จให มี ศั ก ยภาพ
ในการแขงขันของประเทศสูงขึ้น สามารถพึ่งตนเอง แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร คนจน สรางเงื่อนไข
กฎเกณฑการแก ไขปญหาเศรษฐกิ จ ทั้ งด านระดมทุนภายในประเทศ การแก ไขปญหาหนี้ สาธารณะ
การควบคุมการไหลเวียนของเงิน จะตองเอื้ออํานวยใหกับคนไทย และไมถูกครอบงําเอารัดเอาเปรียบจาก
องคกรทางเศรษฐกิจตางชาติ
จั ก สร า งการปรองดองแห ง ชาติ ลดความขั ด แย ง ทางสั ง คมโดยอาศั ย หลั ก การสั น ติ
ประชาธรรม เพื่อใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
จักกําหนดวิถีสรางคนรุนใหม ใหมีจิตสํานึกรักชาติ เสียสละเพื่อสังคม โดยปรับระบบ
การศึกษา ใหมีการเรียนรู และเกิดทักษะทุกมิติของชีวิต เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงเปนสําคัญ
(๓) พรรคจักสรางความมั่นคงและเอกภาพแหงชาติ รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธกับทุกชาติ
โดยยึ ดหลั กกฎหมายระหว างประเทศ บนผลประโยชน ร วมกั นโดยธรรม และเคารพในเกี ย รติ ภู มิ
ของกันและกัน
(๔) พรรคจักประกันวา ภารกิจและองคกรเครือขายตาง ๆ ของพรรค อาทิ สภายุทธศาสตร
สถาบั น อภิ วั ฒ น ก ารเมื อ ง สภาอาชี พ กลุ ม ที่ ค วรได รั บ การสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษตามข อ บั ง คั บ นี้
จักดํารงตอเนื่องคูกับพรรคตลอดไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๒
สมาชิกพรรค
ขอ ๙ สมาชิกแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกผูกอตั้ง
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๓) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกผูกอตั้งพรรค ไดแก คณะบุคคลผูริเริ่มกอตั้งพรรค
ขอ ๑๑ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได แ ก ผู เ ชี่ ย วชาญด า นต า ง ๆ หรื อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ต อ พรรค
ซึ่งคณะผูบริหารพรรคไดมีมติเชิญเปนสมาชิก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
บุคคลดังกลาวไดมีหนังสือตอบรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ ใหประกาศชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์
ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญของพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก และคณะผูบริหารพรรคมีมติ
ใหรับเปนสมาชิกได
ขอ ๑๓ สมาชิกตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลที่ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเคยกระทําความผิดซึ่งเปนเหตุใหตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท แตถามีเหตุผลจําเปน หรือ
มีเหตุพิเศษอันควรยกเวนลักษณะตองหามในขอนี้ คณะผูบริหารพรรคอาจพิจารณารับผูมีลักษณะตองหาม
ตามขอนี้ใหเปนสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ก็ได
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๔ ยุ ว สมาชิ ก ได แ ก บุ ค คลผู มี อ ายุ ตั้ ง แต สิ บ สี่ ป ขึ้ น ไป แต ไ ม ถึ ง สิ บ แปดป และ
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามขอบังคับ ขอ ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๕ การสมั ครเป นสมาชิกสามั ญ ให ยื่นใบสมัครตามแบบพิ มพของพรรค พร อมด วย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนราษฎร และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
พรรคการเมือง ตอเลขาธิการพรรค หรือผูที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
ตอประธานสาขาพรรค หรือผูที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย ณ ที่ทําการสาขาพรรค
เมื่อเลขาธิการพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหประกาศชื่อผูสมัครไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญ
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อใหบุคคลอื่นทราบ และมีโอกาสคัดคาน เมื่อครบระยะเวลาดังกลาวแลว
จึงเสนอใหคณะผูบริหารพรรค พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เพื่อใหคณะผูบริหารพรรคพิจารณารับหรือ
ไมรับเปนสมาชิก กรณีที่คณะผูบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกแลว ใหออกใบรับรองสมาชิกภาพ
ใหไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งบัตรประจําตัวสมาชิก
การสมั ค รเป น สมาชิ ก สามั ญ ที่ ส าขาพรรค เมื่ อ ประธานสาขาพรรคได รั บ ใบสมั ค รแล ว
ใหประกาศชื่อผูสมัครไว ในที่ เป ดเผย ณ ที่ ทําการสาขาพรรคเปนเวลาไมนอยกวาสิบห าวั น เพื่ อให
บุคคลอื่นทราบ และมีโอกาสคัดคาน เมื่อครบระยะเวลาดังกลาวแลว ใหประธานสาขาพรรคสงชื่อผูสมัคร
ไปยังเลขาธิการพรรค พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เพื่อใหเลขาธิการพรรคนําเสนอคณะผูบริหารพรรค
พิจารณารับหรือไมรับเปนสมาชิก กรณีที่คณะผูบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกแลว ใหออกใบรับรอง
สมาชิกภาพใหไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งบัตรประจําตัวสมาชิก และใหเลขาธิการพรรคแจงผลการพิจารณา
ไปยังประธานสาขาพรรคนั้น ๆ ทราบ
ในกรณีผูสมัครรายใดยื่นใบสมัครสมาชิกสามัญ ณ สํานักงานใหญของพรรค แตภูมิลําเนา
ตามทะเบียนราษฎรของผูสมัครรายนั้นอยูในจังหวัดซึ่งมีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ใหเลขาธิการพรรค
แจงการสมัครดังกลาวไปยังประธานสาขาพรรคที่ผูสมัครนั้นมีภูมิลําเนาอยูเพื่อใหดําเนินการตามวรรคสาม
เวนแตกรณีที่ยังไมมีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครนั้นมีภูมิลําเนาอยู จึงใหดําเนินการตามวรรคสอง
แตถามีสาขาพรรคเมื่อใด ใหสํานักงานใหญโอนทะเบียนสมาชิกของผูนั้นไปสังกัดสาขาพรรคนั้น ๆ ทันที
ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน หรือมีเหตุพิเศษ ใหคณะผูบริหารพรรคมีอํานาจรับบุคคลเปน
สมาชิกสามัญไดจากทั่วราชอาณาจักร โดยไมตองประกาศชื่อผูสมัครและไมตองดําเนินการตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม
การยื่นใบสมัครของผูสมัครตอสํานักงานใหญหรือตอสาขาพรรคใด ๆ ก็ตาม แมเปนการผิดหลง
ไมดําเนินการใหสอดคลองตามภูมิลําเนาของผูสมัคร แตคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาและมีมติ
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ใหรับหรือไมรับเปนสมาชิกแลว ใหมตินั้นเปนอันใชได และใหดําเนินการโอนทะเบียนสมาชิกไปยัง
สาขาพรรคที่สมาชิกนั้นมีภูมิลําเนาอยู หลังจากไดทราบเหตุแหงการนั้นแลว
ขอ ๑๖ คําคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ วรรคสองและวรรคสาม
ใหทําเปนหนังสือ โดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน พรอมทั้งชี้แจงแสดงเหตุผลในการคัดคาน
ประกอบดวย
คํ าคั ด ค านที่ ได ทํ าขึ้ น ตามวรรคแรก ให ยื่ นต อเลขาธิ ก ารพรรค หรื อ ประธานสาขาพรรค
แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้นไวเปนความลับ
ขอ ๑๗ ถ าคณะผู บริ หารพรรคมี ม ติ ไม รั บผู สมั ค รรายใดเป นสมาชิ ก โดยจะมี คํ าคั ดค าน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงไปใหผูสมัครรายนั้นทราบโดยไมชักชา
หากผูสมัครไมพอใจมติตามวรรคแรก ใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการบริหารพรรค ภายในกําหนด
สิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบมตินั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๘ คาธรรมเนียมสมัครเปนสมาชิกพรรคและคาบํารุงพรรค จะเรียกเก็บหรือไม หรือ
จะเก็บในอัตราเทาใด ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๙ การสมัครเปนยุวสมาชิกพรรค และการพนจากการเปนยุวสมาชิกพรรค ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๑๓
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๒๑ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพโดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๒๐ (๕)
ถาสมาชิ กผูนั้ นดํ ารงตํ าแหนงเป นสมาชิกสภาผู แทนราษฎรด วย มติ ให ออกดังกล าวต องเป นมติ ของ
ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด โดยในการลงมติ ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ
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ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติ คัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให ถื อ ว า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลงนั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แต ถ า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น
อาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๒๒ การลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรค ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิกผูกอตั้ง และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหยื่นใบลาออกตอเลขาธิการพรรค และมีผลเมื่อ
หัวหนาพรรคลงนามรับใบลาออก แตหากหัวหนาพรรคไมลงนามรับใบลาออกจนเวลาลวงพนไปสามวัน
นับแตวันยื่นใบลาออก และสมาชิกดังกลาวมิไดขอถอนการยื่นใบลาออก ใหถือวาการลาออกมีผลทันที
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว
(๒) สมาชิ กสามั ญ ให ยื่ นใบลาออก ณ สํ านั กงานใหญ ของพรรค และมี ผลเมื่ อเจ าหน าที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๒๓ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญพรรค
(๒) มี สิ ทธิ ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภายุ ท ธศาสตร ข องพรรค กรรมการบริ ห ารพรรค
กรรมการสาขาพรรค กรรมการภาค กรรมการจังหวัด
(๓) มี สิ ทธิ ข อสมั ค รรั บเลื อกตั้ งในนามของพรรคในการเลื อกตั้ ง ทั้ งปวงที่ ร าษฎรเป นผู ใช
สิทธิเลือกตั้ง ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
(๔) มีสิทธิในการใหขอเสนอแนะตอพรรค
(๕) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ
ของพรรค
(๖) ประดับเครื่องหมายของพรรค
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ขอ ๒๔ สิทธิของยุวสมาชิก
(๑) เขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญของพรรค
(๒) เขารวมสังเกตการณ และรวมปฏิบัติงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือ
หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๓) เสนอแนะความคิดเห็นตอพรรค
(๔) ปฏิบัติงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
(๕) ประดับเครื่องหมายของพรรค
ขอ ๒๕ สมาชิกมีหนาที่จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติขององคกรการบริหารงานของพรรค แลวแตกรณี
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๓) สนับสนุนสงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจการของพรรค
(๔) ชี้แจงสมาชิ กดวยกั นหรื อประชาชนให เขาใจทาที หรื อจุ ดยื นของพรรคในกรณีต าง ๆ
ประมวลความเห็น หรือขอเสนอของสมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ในแนวทางหรือวิธีแกปญหาสําคัญ
ของชาติ หรือการพัฒนาชาติ เสนอตอพรรค
(๕) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) เชิญชวนบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนสมาชิกพรรค
ขอ ๒๖ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิก ดังนี้
(๑) สงเสริมใหสมาชิกมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
(๒) ช วยเหลื อหรื อแก ป ญหาให สมาชิ กที่ มิ ได รั บความเป นธรรมตามความเหมาะสม และ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๓) ให ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ ยุ ว สมาชิ ก โดยการส ง เสริ ม และพั ฒ นาให เ ป น สมาชิ ก และ
เปนนักการเมืองที่ดีในอนาคต
(๔) พั ฒ นาความรู ใ นทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ให ส มาชิ ก เข า ใจสถานภาพ
สถานการณ จุ ดยื น ของพรรคต อป ญหาต าง ๆ ของชาติ หรื อต อแนวทางในการพั ฒนาด านต าง ๆ
เพื่อเผยแพรตอประชาชน อีกทั้งสงเสริมและใหความรูสมาชิกในการรวมตัวเปนกลุมกอน เปนองคกรทองถิ่น
เป นชุ มชนที่ เข มแข็ ง ให ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บสิ ทธิ และหน าที่ ในการดู แลรั กษาทรั พยากรและ
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สิ่ ง แวดล อ มของท อ งถิ่ น และของชาติ ตลอดจนสิ ท ธิ ต า งๆ ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย
หมวด ๔
การบริหารงาน
ขอ ๒๗ องคประกอบของพรรค ประกอบดวย
(๑) สมาชิกพรรค
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรค
(๔) สภายุทธศาสตร
(๕) สถาบันอภิวัฒนการเมือง
(๖) สภาอาชีพ
(๗) คณะที่ปรึกษา
(๘) คณะกรรมการภาค
(๙) คณะกรรมการจังหวัด
(๑๐) สาขาพรรค
(๑๑) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๑๒) กลุมกิจกรรมพิเศษ อาทิ สภาชุมชน ชนกลุมนอย ผูดอยโอกาส กลุมเยาวชน และกลุมอื่น ๆ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๘ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริ ห ารพรรค โดยเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า ยี่ สิ บ ป บ ริ บู ร ณ ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน และไมเกินหาสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
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(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่นไมนอยกวาสามคน
ขอ ๒๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สบิ คน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๘
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บเลื อ กตั้ ง ใหม เ สนอชื่ อบุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น กรรมการ
บริ หารพรรคในตํ าแหน ง ต าง ๆ ต อที่ ป ระชุ มใหญ โดยคํ านึ ง ถึ งความอาวุ โสทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๓๑ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
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(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงดวยเหตุตามวรรคแรก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
แต ตํ าแหน งกรรมการบริ หารพรรคที่ ว างมี ไม เกิ นหนึ่ งในห าของจํ านวนคณะกรรมการบริ หารพรรค
ที่กําหนดในขอ ๒๙ (๒) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไปไดโดยไมตองเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง และใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค
ที่เหมาะสมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนแลวแตกรณี เขาทําหนาที่แทนตําแหนงที่วางจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรค ดวยเหตุตามวรรคแรก (๑) (๓)
(๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงดวยเหตุตามวรรคแรก (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในวรรคกอน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เหตุ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคพ นจากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
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(๔) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ นเพื่ อเป นค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ มไม ให ผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งในนามของพรรคใช จ ายเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริ หารพรรค คณะที่ปรึ กษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรภายในพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํ านวยการต าง ๆ และกระทํ าการหรื อสั่ งการใด ๆ เพื่ อให การดํ าเนิ นงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค หรือพิจารณาให
สมาชิกพนจากการเปนสมาชิกพรรค
(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๗) อํ านาจหน าที่ อื่ นที่ คณะกรรมการบริ หารพรรคเห็ นสมควร ซึ่ ง ไม ขั ดต อกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๓๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมาย และเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(ฉ) มีอํานาจยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมาธิการของพรรค
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอให มีการทบทวนมติ ในกรณี นี้ ตองดํ าเนิ นการให เสร็ จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวา การดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั วหนาพรรค มี อํานาจหน าที่ ความรับผิ ดชอบตามที่ หั วหนาพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
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(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป นผู เสนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(จ) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต า ง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ ในการควบคุมรายรับรายจายเงิ น บัญชี ทรัพยสิ น หนี้สิ น และ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรค
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๔ ใหมีคณะผูบริหารพรรคคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน
รวมผูอํานวยการพรรค โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาพรรค
เปนประธาน
เปนรองประธาน
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
เปนกรรมการและเลขานุการ
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เปนกรรมการ

(๕) เหรัญญิกพรรค
เปนกรรมการ
(๖) โฆษกพรรค
เปนกรรมการ
(๗) กรรมการบริหาร ไมเกินสองคน
เปนกรรมการ
(๘) กรรมการอื่น ๆ ในองคกรของพรรค
เปนกรรมการ
(๙) ผูอํานวยการพรรค
เปนกรรมการและรองเลขานุการ
ให บุ คคลตามวรรคแรก (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๙) เป นคณะผู บริ หารพรรค
โดยตําแหนง
บุคคลที่จะเปนผูบริหารตามวรรคแรก (๗) และ (๘) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวน และ
เลือกตั้งจากกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการอื่น ๆ ในองคกรของพรรค แลวแตกรณี โดยอาจมี
หรือไมมีบุคคลตามวรรคแรก (๘) อยูในคณะผูบริหารพรรคก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
ขอ ๓๕ ใหคณะผูบริหารพรรคตามมาตรา ๓๔ วรรคแรก (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๙)
อยู ในตํ าแหน งผูบริ หารพรรคตลอดการดํ ารงตํ าแหน งกรรมการบริ หารพรรคดั งกล าว และตํ าแหน ง
ผูอํานวยการพรรค แลวแตกรณี
ใหคณะผูบริหารพรรคตามมาตรา ๓๔ วรรคแรก (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป โดยอาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก
ขอ ๓๖ ผูบริหารพรรคที่มาจากกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา ๓๔ วรรคแรก (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) หรื อ (๙) พ นจากตํ า แหน ง ผู บริ หารพรรค เมื่ อ สิ้ น สุ ด การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ
บริหารพรรคดังกลาวตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๓๗ ผูบริหารพรรคที่มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ วรรคแรก (๗) (๘) หรือ (๙)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดการประชุมคณะผูบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔) พ น จากตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรค หรื อ กรรมการอื่ น ๆ ในองค ก รของพรรค
หรือผูอํานวยการพรรค แลวแตกรณี
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(๕) คณะกรรมการบริ หารพรรคมี มติ ด วยคะแนนเสี ยงไมน อยกว าสองในสามของกรรมการ
บริหารพรรค ใหผูบริหารพรรคที่มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๗ (๗) หรือ (๘) พนจากตําแหนง
ขอ ๓๘ เมื่อตําแหนงผูบริหารพรรควางลงตามขอ ๓๗ ใหที่ประชุมใหญพรรคเลือกตั้งบุคคล
ที่เปนกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการอื่น ๆ ในองค กรของพรรคใหดํารงตําแหนงแทนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนเขาไปแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูอํานวยการพรรคแทนตําแหนงที่วางแลว ใหผูบริหารที่ไดรับการเลือกตั้ง
มาแทนผูอํานวยการพรรคตามวรรคแรก เปนอันสิ้นสุดการดํารงตําแหนง และใหผูอํานวยการพรรคเขาเปน
ผูบริหารพรรคตามตําแหนงตอไป
ขอ ๓๙ การประชุมคณะผูบริหารพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๔๐ ให หั วหน าพรรค หรือผู ที่ ไดรั บมอบหมาย เป นผู เรี ยกประชุม และเป นประธาน
ในการประชุมคณะผูบริหารพรรค ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานคณะผูบริหารพรรค
ทําหนาที่แทน ถารองประธานคณะผูบริหารพรรคไมมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การลงมติในคณะผูบริหารพรรค ถือเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๑ คณะผูบริหารพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) รับผิดชอบการบริหารทั่วไปของพรรค
(๓) พิจารณากลั่นกรองการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) ออกระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๕) ออกระเบียบการคลังและทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) ออกระเบียบการแตงตั้ ง ถอดถอน การลงโทษ และการใหความชอบเจ าหน าที่พรรค
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
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(๗) ออกระเบี ย บแนวทางแผนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
การคัดเลือกบุคคลลงรับสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๘) ประสานงานกับสมาชิก กลุมการเมือง หรือกลุมตาง ๆ ในความสนับสนุนของพรรค
(๙) อํานวยการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่ออนุมัติตั้งและยุบเลิกสาขาพรรครวมทั้ง
การดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหสาขาพรรคบริหารงานไปตามขอบังคับ
(๑๑) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหผูอํานวยการพรรคเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่พรรค มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดตําแหนง
อัตราเงินเดือน เงินตอบแทน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ การถอดถอน เจาหนาที่หรือ
ผูปฏิบัติงานของพรรค และดําเนินการจัดการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามมติของคณะผูบริหารพรรค
ขอบังคับพรรค รวมถึงระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๓
สภายุทธศาสตร
ขอ ๔๒ สภายุ ทธศาสตร ทํ าหน าที่ ให คํ าแนะนํ าด านทิ ศทางการเมื อง แนวทาง นโยบาย
ยุ ท ธศาสตร ยุ ท ธวิ ธี ข องพรรค โดยมี จํ า นวนไม น อ ยกว า เก า คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรคให
ความเห็นชอบตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๓ สภายุทธศาสตร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ดํารงคุณธรรม
จนเปนที่ประจักษแกสาธารณชน โดยจะเปนหรือไมเปนสมาชิกพรรคก็ได แตตองไมเปนสมาชิกหรือ
สังกัดหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองอื่น
สวนที่ ๔
สถาบันอภิวัฒนการเมือง
ขอ ๔๔ สถาบั นอภิวั ฒน การเมื องของพรรค ทําหนาที่เพื่อศึกษาค นควาวิจั ยดานเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง เปนคลังสมองของพรรค และทําหนาที่ฝกอบรมสมาชิกของพรรค กรรมการบริหารพรรค
และส ง เสริ ม ความรู ค วามเข าใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชนโดยทั่ ว ไป อั นจะส ง ผลให
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ข ตามวิ ถี ท างระบบรั ฐ สภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย
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การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด การออกจากตําแหนงของคณะกรรมการและกรรมการ
สถาบันอภิวัฒนการเมือง และการดําเนินงานของสภาสถาบันอภิวัฒนการเมือง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ โดยใหมีประธาน
สถาบั น อภิ วั ฒ น ก ารเมื อ ง และให ป ระธานสถาบั น อภิ วั ฒ น ก ารเมื อ งเป น สมาชิ ก สภายุ ท ธศาสตร
โดยตําแหนง
สวนที่ ๕
สภาอาชีพ
ขอ ๔๕ ใหมีตัวแทนจากสาขาวิชาชีพตาง ๆ ประกอบกันขึ้นเปนสภาอาชีพ และใหมีหนาที่
ในการสะทอนถึงความตองการอันแทจริงของประชาชนจากสาขาอาชีพตาง ๆ รวมทั้งเปนแหลงตนน้ํา
แห งการจั ดทํ านโยบายด านต าง ๆ ของพรรค ผลั กดั น ติ ดตาม ประเมิ นผลให เป นไปตามนโยบาย
ที่ ไ ด เ สนอไว และให ส ภาอาชี พ สามารถเข า เป นกรรมาธิ ก ารชุ ด ต า ง ๆ ในสภาผู แ ทนราษฎรตาม
สัดสวนตาง ๆ ของพรรคได
การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด การออกจากตําแหนงของกรรมการสภาอาชีพ และ
การดําเนินงานของสภาอาชีพ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ
สวนที่ ๖
คณะกรรมการจังหวัด
ขอ ๔๖ คณะกรรมการจังหวัด ประกอบดวย สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนา
อยู ในเขตของจั งหวั ดนั้ นไม น อ ยกว าเก าคน ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และให มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรนโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขของราษฎรและหาทางชวยเหลือใหถึงที่สุด
(๔) เสนอแนะชื่อบุคคลเพื่อเขารับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๕) เสนอแนะและใหขอคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการภาค
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(๖) จัดหาสมาชิกเพิ่มเติม
(๗) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด วาระการดํารงตําแหนง การออกจากตําแหนงของกรรมการจังหวัด
และการดําเนินงานของคณะกรรมการจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
สวนที่ ๗
คณะกรรมการภาค
ขอ ๔๗ ใหมีคณะกรรมการภาค ประกอบดวย สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนา
อยูในเขตของภาคนั้นไมนอยกวาเกาคน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรนโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนซึ่งเปนปญหารวมกันของภาคนั้น ๆ
(๔) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอคณะผูบริหาร
เพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) เสนอแนะและใหขอคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด วาระการดํารงตําแหนง การออกจากตําแหนงของกรรมการภาค
และการดําเนินงานของคณะกรรมการภาค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
สวนที่ ๘
คณะที่ปรึกษา
ขอ ๔๘ ใหมีคณะที่ปรึกษาในดานตาง ๆ คณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยแตละคณะประกอบดวย
ประธาน รองประธาน และกรรมการที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งแตงตั้งจาก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู มี ป ระสบการณ ส าขาวิ ช าต า ง ๆ เช น ผู ส นั บ สนุ น กิ จ การของพรรค
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อดี ต หั ว หน า พรรค อดี ต รองหั ว หน า พรรค อดี ต เลขาธิ ก ารพรรค อดี ต รั ฐ มนตรี ข องพรรค
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นสมควร
คณะที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรครองขอ
การดํ ารงตํ าแหน ง การสิ้ นสุด วาระการดํารงตําแหนง การออกจากตํ าแหนงของกรรมการ
ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
สวนที่ ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงคของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรก ตองไมนอยกวาสี่สาขา
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ขอ ๕๐ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน โดยมีการจัดทําทะเบียน
สมาชิกดังกลาวไวเพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งพรรค
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค
ตามขอ (๑) ยื่ นแสดงความจํานง เพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกั บ
ทะเบียนสมาชิกตามขอ (๑) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหมีหนังสือแจงตอ
ผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ และใหหัวหนาพรรคแจงใหนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคแรก ตองมีสมาชิกใน
สาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมไมนอยกวา ๓๐ คนขึ้นไป โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิก ๑ คนเปนประธาน
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ในที่ ประชุ มเพื่ อดํ าเนิ นการประชุ ม และการลงมติ ให ถื อเอาเสี ย งข างมากของที่ ประชุ ม ในกรณี ที่
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสาขาพรรคเลือกตั้งจากสมาชิก
ในสาขาพรรคนั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๕๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๕๒
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) สมาชิ กในที่ ป ระชุ ม สาขาพรรคเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อรั บการเลื อกตั้ งเป นคณะกรรมการ
สาขาพรรค โดยจะตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ทั้งนี้ ผูถูกเสนอชื่อและผูรับรองตองอยูในที่ประชุม
สาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๒ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทํ าบั ญชี รายรั บ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่ อเสนอต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ดทํ าแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคเป น
ผูทําหนาที่แทนในการเรียกประชุมสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีท่ปี ระธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได ใหรองประธานสาขาพรรค
มีอํานาจทําหนาที่ดังกลาวแทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๕๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้ นเขาร วมประชุมใหญ ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขาร วมประชุมใหญ ได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
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ขอ ๕๙ ให มี ก ารแถลงผลงานในรอบป แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ป ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมสามัญของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ สวนที่ ๓
หมวด ๕
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญ อาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอ ใหระบุโดยชัดแจงวา ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๑ หนั งสื อที่ รองขอใหเรียกประชุมใหญวิ สามัญตามข อ ๖๐ วรรคสอง ให เสนอต อ
หัวหนาพรรคโดยลงลายมือชื่อของผูรองขอใหเรียกประชุมทุกคน
ขอ ๖๒ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่ งมีจํ านวนไม น อยกวากึ่ งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผู แ ทนของสาขาพรรคตามข อ ๕๘ จํ านวนไม น อยกว ากึ่ ง หนึ่ งของสาขาพรรคที่ มี อยู
ในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขารวมประชุม ซึ่งมีจํานวน
ที่มาประชุมไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุม
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สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได
การลงมติของที่ประชุมใหญ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๓ ให หั ว หน า พรรคเป นประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน าพรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลํ าดั บถั ดมาทํ าหน าที่ แ ทน ถ ารองหั วหน าพรรคไม อยู ในที่ ประชุ ม ให คณะกรรมการบริ หารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๔ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลื อกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ งคณะ หรื อเลื อกตั้งกรรมการบริ หารพรรคแทน
ตําแหนงที่วางทุกตําแหนงภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวา
หนึ่งในหาของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดในขอ ๒๙ (๒)
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจกรรมอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๖๕ คํ าบอกกล าวเรี ยกประชุ มใหญ ทุ กคราว ให หั วหน าพรรคแจ งกํ าหนดการประชุ ม
ให สมาชิ กพรรคทราบล วงหน าไม น อยกว าเจ็ ดวั นโดยให ร ะบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครัง้ และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
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ซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อ
ขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปน
ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได ก็ใหรองหั วหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งใหถือเอาเสียงขางมากตามวรรคแรก มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๓
การประชุมสาขาพรรค
ขอ ๖๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต องจัดให มีการประชุ มสามั ญของสาขาพรรคอย างนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญของสาขาพรรค จะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้น เขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเป นผู กํ าหนดวั น เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระการประชุ ม
สาขาพรรค แตสําหรับการประชุมวิสามัญสาขาพรรคที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ใหกําหนดระเบียบวาระการประชุมโดยสอดคลองตามที่มีการระบุในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญ
สาขาพรรค
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ขอ ๗๐ ระเบียบวาระของผูขอใหเรียกประชุมวิสามัญ ตองเสนอเรื่องที่ตองการใหพิจารณาตอ
ประธานสาขาพรรคพรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๑ การประชุ ม สามั ญหรื อ วิ สามั ญ ของสาขาพรรค ประกอบด ว ยสมาชิ กของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญทุกคนในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๒ ในการประชุมสาขาพรรค ตองมีสมาชิกตามขอ ๗๑ มาประชุมไมนอยกวาสามสิบคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๔ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมสาขาพรรคทุ กคราว ให ประธานสาขาพรรคแจงกํ าหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
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หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันทําหนังสือขอใหเปดประชุมพิเศษ
โดยมีการระบุวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจนในการขอใหมีประชุมพิเศษ
ขอ ๗๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเป นประธานในที่ ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิบั ติหนาที่ประธานได ก็ ให
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๖
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๗๙ ในการเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ ว ไปในแต ละครั้ ง ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือก
สมาชิ ก พรรคที่ เ หมาะสม และมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๘๐ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรในนามของพรรคแบบสั ดส วน หรื อ แบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรคมีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รั บเลื อกตั้ งเป นสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรในแบบสั ดส วน หรื อ แบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง เพื่ อเสนอต อ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค ซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถ เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค และใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา
(๓) ในกรณีที่มีสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในแบบสัดสวน หรือแบบแบงเขตเลือกตั้งใด ไมครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว ใหคณะกรรมการ
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บริหารพรรคคัดเลือกสมาชิกที่เห็นสมควร และมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแบบสัดสวน หรือแบบแบงเขตเลือกตั้งนั้น จนครบตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดไว
ขอ ๘๑ การตัดสินของคณะกรรมการบริหารพรรคในการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแบบสัดสวน หรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๘๒ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริ หารพรรคพิ จารณาคั ดเลือกสมาชิกที่ มี คุ ณสมบั ติ ถู กตองตามกฎหมาย เป นผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งใน
เขตเลือกตั้งนั้นตามที่เห็นสมควร
ขอ ๘๓ ในการเลื อกตั้ งคณะผู บริ หารท องถิ่ นหรื อสมาชิ กสภาท องถิ่ น ให คณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปน
ผู พิ จารณา แล วแจ งให คณะกรรมการบริ หารพรรคได รั บทราบและพิ จารณาต อไป ในกรณี ที่ ไม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปน
ผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๗
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๔ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) คาบํารุงพรรค
(๓) การรับบริจาค
(๔) เงินที่ไดรับจากการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง
(๕) รายไดจากกิจกรรมหาทุนของพรรค
ขอ ๘๕ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรคและคาบํารุงพรรค ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาค ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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หมวด ๘
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมือง และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่ อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๘๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชี ใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ย อย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิ นสนั บสนุ นจากรั ฐ และรายได อื่ นที่ มี กั บทางใช ไปของค าใช จ ายดํ าเนิ นการของพรรคการเมื อง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงไวโดยชัดเจน
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งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ตามขอ ๘๗
ขอ ๙๐ ให หั วหน าพรรคการเมื อง กรรมการบริ หารพรรคการเมื อง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง และภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พนจากตําแหนง
บัญชี แสดงรายการทรั พย สินและหนี้สิ นตามวรรคหนึ่ งให เป นไปตามแบบที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๙๑ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการให หรือใหใชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึ งบั นทึ กลงในบั ญชี และในกรณี ที่ ไม อาจคิ ดมู ลค าได ให ระบุ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้น ใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๙๒ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
และสมาชิก ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๙๓ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิก
พรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ได
เปดบัญชี
ขอ ๙๔ หามมิ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมื อง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการบริจาค โดยไมเปดเผย
ขอ ๙๕ หามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรี ยบร อย หรื อศี ลธรรมอั นดี ของประชาชน หรื อกระทํ าการอั นเป นการทํ าลายทรั พยากร
ของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๙
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา
ขอ ๙๖ ภายหลั งการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรทั่ วไปแต ละครั้ ง ให หั วหน าพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนวัน
เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรัฐสภา
ขอ ๙๗ การเสนอหรื อรั บรองญั ต ติ หรื อ เรื่ องใด ๆ ที่ ไม ขั ดกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ นโยบาย
ของพรรค ตลอดจนการอภิปราย หรือการลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภา ใหเปนไป
ดวยความสุภาพ ตามระเบียบ หรือขอตกลงที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดกําหนดไว
คณะกรรมการบริหารพรรค อาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๙๘ ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค อาจออกระเบียบวาดวยการประชุมหรือ
จรรยาบรรณ หรือวินัยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคได
ขอ ๙๙ การปฏิบั ติ หนาที่ ของสมาชิกสภาท องถิ่น ซึ่ งราษฎรเป นผู ใช สิ ทธิ เลื อกตั้ ง ให ใช
ขอบังคับในหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๑๐๐ การเขารวมจัดตั้งรัฐบาล หรือถอนตัวจากการเขารวมรัฐบาล ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๑ การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ตําแหนงทางการเมืองอื่นในนามพรรค ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนผูคัดเลือกบุคคล โดยถือความมีคุณธรรม อาวุโสในทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความถนัด ความเหมาะสมในงานนั้น ๆ รวมทั้งการเสียสละทํางาน
ใหกับพรรค การยอมรับของประชาชน และใหฟงขอคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ประกอบการพิจารณา
(๒) เมื่อคณะผูบริหารพรรคคัดเลือกบุคคลไดแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
เมื่ อคณะกรรมการบริ หารพรรคพิ จารณาแล ว ให แจงมติ ดังกล าวต อที่ประชุมร วมระหวางกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๑๐๒ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามขอ ๑๐๑ ที่มิใชหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค
จะดํารงตําแหนงเกินกวาสองสมัยของการเลือกตั้งทั่วไปติดตอกันไมได เวนแตเมื่อที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุม
ขอ ๑๐๓ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค แต ง ตั้ ง คณะบุ ค คลเพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
การบริหารงานประจําทุกกระทรวง ทบวง และใหรายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๔ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น
ในนามพรรค พึงนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติ และจะตองประสานกับพรรคในการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลความกาวหนาของการบริหารงานตอสภายุทธศาสตร
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หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๐๕ สมาชิกต องยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
และตองปฏิบัติตามขอบังคับ รวมถึงระเบียบของพรรค และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๖ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยก หรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๑๐๗ สมาชิ กจะตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่ งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น
ขอ ๑๐๘ คณะกรรมการบริ หารพรรค กรรมการบริ หารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รัฐมนตรีของพรรค รวมถึงผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่ น ๆ ต องปฏิ บั ติให เป นไปตามบทบั ญญัติ แห งรั ฐธรรมนู ญ พระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายในสวน
ที่เกี่ยวของ และจะไมกระทําการ หรือละเวนกระทําการอันใด อันจะเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอน
สิทธิในทางการเมืองหรือเปนเหตุใหพรรคถูกยกเลิก หรือถูกยุบ หรือถูกลงโทษ ตามที่กฎหมายกําหนด
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๙ การกลาวหาสมาชิกคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองมีกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือ
ถึงหัวหนาพรรค
ขอ ๑๑๐ เมื่อไดรับคํากลาวหาหรือหนังสือกลาวหาแลว หัวหนาพรรคมีอํานาจทําการสอบสวน
ด ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายให ก รรมการบริ ห ารพรรค หรื อ สมาชิ ก พรรคคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน
ทํ า การสอบสวนข อ กล า วหานั้ น ถ า สอบสวนแล ว เห็ น ว า ไม มี มู ล หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง ยก
ข อกล าวหานั้ นเสี ยได แต หากสอบสวนแล วเห็ นว ามี มู ล ให ผู ได รั บมอบหมายเสนอข อกล าวหานั้ น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
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(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการ เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๑๑ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องให โอกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ข อกล าวหา
ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๑๒ ภายใตขอบังคับขอ ๑๑๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ขอ ๑๑๓ การลงโทษสมาชิกผูถูกกลาวหาใหพนจากสมาชิกภาพ จะกระทําไดตอเมื่อปรากฏวา
สมาชิกผูนั้นกระทําการใหพรรคเสียหายหรืออาจเสียหายอยางรายแรง ทําใหเกิดการแตกความสามัคคี
ภายในพรรค หรือผูถูกกลาวหาวา ไดฝาฝนขอบังคับหรื อจรรยาบรรณของพรรค มติหรือคําสั่งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคในสาระสําคัญ ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕
เมื่อหัวหนาพรรคดําเนินการตามขอ ๑๑๑ และมีการพิจารณาแลวเห็นควรใหสมาชิกผูถูกกลาวหา
พนจากสมาชิ กภาพตามวรรคแรก ให เสนอคณะผูบริ หารพรรคพิ จารณาให ความเห็ น ก อนนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๑๔ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
การรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
และที่ ประชุ มใหญ พ รรคด วยคะแนนเสี ยงไม น อยกว าสามในสี่ ข ององค ประชุ มของคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือที่ประชุมใหญพรรค แลวแตกรณี
ขอ ๑๑๕ การยุบหรือเลิกพรรค จะกระทําไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และ
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(๒) ได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ประชุ ม ใหญ พ รรคด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อยกว า สามในสี่
ขององคประชุมทั้งหมด
ขอ ๑๑๖ ในกรณีที่มีการยุบหรือเลิกพรรคตามขอ ๑๑๕ หรือดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีการชําระบัญชี หากยังมีทรัพยสินเหลืออยูหลังการยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลืออยูนั้น
ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๑๗ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ขอ ๑๑๘ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ และแนวนโยบายของพรรค ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ ง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) มีการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากคณะกรรมการ
สาขาพรรค จํ านวนหนึ่ ง ในสามของจํ านวนสาขาพรรคทั้ งหมด และกรรมการบริ หารพรรคจํ านวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดใหการรับรอง
(๒) ที่ ประชุ มใหญ พรรคให ค วามเห็ นชอบโดยคะแนนเสี ยงเกิ นกว ากึ่ งหนึ่ งของที่ ประชุ ม
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ สวนที่ ๑ วาดวยเรื่องการประชุมใหญ
หมวด ๑๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๑๙ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามขอบังคับพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๒๐ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกิจการใดที่ไดกระทําไปตามขอบังคับพรรค
ใหถือวาคงใชบังคับไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
คณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา จํานวน ๑๓ คน ประกอบดวย
๑. นายอานุภาพ
นันทพันธ
หัวหนาพรรค
๒. พลตํารวจตรี ชาตรี
สุทัศน ณ อยุธยา
รองหัวหนาพรรค
๓. นายวรรณรัตน
ชาญนุกูล
เลขาธิการพรรค
๔. นายธนภัทร
ธาตวากร
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวดลนภา
สอดสองจิตร
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายคัมพล
ธนรุจิวงศ
เหรัญญิกพรรค
๗. นายอัศวิน
อภัยวงศ
โฆษกพรรค
๘. นายชาติชาย
วิริยะพานิช
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายธนาพล
ตันบุญเพิ่ม
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายสุรกิจ
จรรยาเวช
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายนที
จุลพงษ
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายบุญเกียรติ
จิรังนิมิตสกุล
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายฉัตรรัตน
ผองแผว
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

