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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคคุณธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคคุณธรรม
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓๑/๒๕๕๐ ตั้งแตวัน ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคคุณธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคคุณธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
“พรรคคุณธรรม” จะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรค ที่อยูภายใตกฎหมายของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติและจะยึดผลประโยชน
ของชาติ และประชาชนเปนหลักในการบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๑๖ ดาน
ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม และวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖. นโยบายดานการศึกษา
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นโยบายดานแรงงาน และสวัสดิการสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสในสังคม
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติด และโรคติดตอที่รุนแรง
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๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ปญหาดานการเมืองที่ยังไมเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้นพรรคคุณธรรมจึงเนนการแกปญหาหลักของชาติดวยการเริ่มตนจัดระบบ
การเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ โดยจะเนน
ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมืองโดยประชาชน
เปนของประชาชน และเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังตอไปนี้
(๑) ใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ ภ ายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่
ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
(๓) สงเสริม และสนับสนุน รั ฐ ธรรมนูญฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลั ง
ที่ยังไมเปน ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
(๔) สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการประจํามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
(๖) ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) สงเสริมและสนับสนุน ใหมีมาตรฐานในระบบงานของราชการ และรวมทั้งการเลื่อน
ตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๙) ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเต็มรูปแบบ
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๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) ทบทวนและพัฒ นาแผนเศรษฐกิ จและสัง คมแห งชาติ ใ ห ต รงกับ สภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลัก ของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
(๒) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
(๔) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
(๕) พั ฒ นาระบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยใช ห ลั ก การแข ง ขั น เสรี แ ละการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยกําหนดอัตราสวนในการถือหุนของรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของ
รัฐวิสาหกิจหลัก และอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๖) กระจายความเจริญและสนับสนุน การเพิ่ม งานไปสูช นบทเพื่อ ผอนคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
(๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สินคาเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
ตอการพัฒนาของประเทศ
(๙) แก ไ ขป ญ หาการเงิ น การคลั ง และการธนาคารให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ
หลีกเลี่ยงการผูกขาด และใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐานเงินตรา
ของตางประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๑๐) ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและการปองกันการรั่วไหล
(๑๑) รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจภายใตหลักความเปนอิสระ
และพึ่งตนเองโดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุด
(๑๒) สนับสนุน ใหตั้งองคกรเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อประสานงานชวยเหลือสนับสนุน และ
ใหการคุมครองดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถผลิตในประเทศได
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(๑๓) พัฒนาการวางผังเมืองของทุกจังหวัดใหเปนระเบียบ และไดม าตรฐานตามหลักการจัด
ผังเมืองสากล และเนนการกอสรางที่ไดมาตรฐานและมีที่มาของศิลปะของชาติไทยในการออกแบบและ
กอสรางรวมทั้งวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
(๑๔) สนับสนุนใหขาราชการทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
(๑) ปองกัน และแกไขเหตุแ หงความไมเปน ธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
ถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
(๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
(๓) ดําเนินการเปนขั้น ตอนในการประกัน สังคมแบบสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
(๕) ใหสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนในการนับ ถือ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
(๖) กําหนดมาตรการและวิธีการปลูกฝงชาตินิยมใหแกเยาวชน และประชาชนทุกหมูเหลา
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
(๑) สงเสริม และปรับปรุงแกไขปญหาระบบสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมสาขาอาชีพ
ทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทที่เขมแข็งขึ้นทั้งดานการผลิตและการจัดจําหนาย ตลอดจน
การบริหารองคกรเพื่อการพึ่งตนเองในยุคโลกาภิวัฒน
(๒) ประกันการผลิตและราคาผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อแกปญหา
การผลิตและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
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(๓) สงเสริมการคนควาและการพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาการเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
(๔) ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเล ทั่วประเทศใหเปน แหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยตาง ๆ
(๕) ปรับปรุงระบบชลประทาน แหลงน้ําตาง ๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดาน
การเกษตร การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๖) สนั บ สนุ น การตลาดการเกษตรของสหกรณ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ผลการตลาด
ภายในประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
(๗) หยุดยั้งการทําลายปาไมแ ละทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับการดําเนินงาน
ฟนฟูอนุรักษปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
(๘) ปรับปรุงระบบและปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการลุกล้ําเขตที่ดิน
ที่เปนปาสงวนและที่สาธารณสุข
(๙) สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๑๐) ใหการสนับสนุนการประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
(๑๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางตอเนื่องและรูปธรรม
๕. นโยบายดานการอุตสาหกรรม
(๑) สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
(๒) ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
(๓) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ และผู ที่ มี ขี ด ความสามารถด า นต า ง ๆ
ไดมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
(๔) สงเสริ ม อุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอ ม ตลอดจนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนของครัวเรือนใหเปนรูปธรรม
(๕) เร ง รั ด การสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
สาธารณูปโภคใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการรวมลงทุนกับตางประเทศ
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(๖) สนับ สนุน ให สถาบัน การศึก ษาต าง ๆ ตลอดจนอาจารย แ ละนัก ศึก ษาไดมี สวนรว ม
ในการคน ควา พัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีสมั ยใหม เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพและคุณภาพของผลผลิ ต
อุตสาหกรรมของประเทศ
(๗) ควบคุม มลภาวะที่เ กิดจากโรงงานอุต สาหกรรมอยางเขมงวด เพื่ อรักษาไวซึ่ งสภาพ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
(๘) ใหการสนับสนุน และคุม ครองอยางเต็ม รูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๙) ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกับบริษัทตางชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
(๑๐) ออกมาตรการใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเปนเจาของโดยเปน
ผูถือหุนกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของชาติ เพื่อโอกาสการสนับสนุนใหผลผลิตของ
อุ ต สาหกรรมดั ง กล า วได มี ส ว นในการกลั บ มาขายให กั บ หน ว ยงานของรั ฐ รวมถึ ง การพั ฒ นาและ
วิจัยรวมกันตอไป
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก ในการเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
(๒) สงเสริมและใหการสนับสนุน แกเด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มี
ฐานะยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนเลาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับ
(๓) ออกมาตรการใหครู และอาจารยต องมีก ารพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภ าพและ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๕) สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาต าง ๆ ทุ กระดับ ในการดํ า เนิ น การกิจ กรรมรว มกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทัศนะศึกษาของแตละคน ขจัดการขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมี
มาตรการอยางเปนรูปธรรม
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(๖) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่กําลังขาดแคลนในการมุงเนนเพื่อให
ความสํ าคั ญ ตอ การพั ฒนาประเทศในอนาคต เชน วิ ท ยาศาสตร การแพทย วิ ศ วกรรม เปน ต น
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๗) สนับสนุนผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูที่พิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้น โดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
(๘) เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแ กครูอาจารยและ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห าร และการดํ า เนิ น การทั้ ง ปวงของสถาบั น การศึ ก ษา
ใหเจริญกาวหนาและคลองตัว ตลอดจนอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอางอิงที่ใชใน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาความรูกวางขวางยิ่งขึ้น
๗. นโยบายดานการปองกันประเทศ และความมั่นคง
(๑) พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
(๒) ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนาและรวมมือเสริมสรางความมั่น คงของชาติทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
(๔) ปรับปรุงสนับสนุน ดา นสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึ กและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชชาติ
(๕) ปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความนาเชื่อถือและ
ความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสงเสริมทางดานการศึกษา การซอมรบ การฝกการอบรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานความร ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ท างการทหาร
เพื่อผลประโยชนรวมกันในการฝกซอมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรูที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
(๗) ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันและติดตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากกระบวนการกอการราย จากภายนอกประเทศอยางจริงจัง
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(๘) ใหเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดนและแนวชายฝ งทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ปอ งกั น การลุก ล้ํา และการแทรงแซงจาก
ตางประเทศ
(๙) ใหเพิ่มประสิทธิภาพและเขมงวดของระบบการตรวจสอบคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัย ผูลี้ภัยการเมืองอื่น ๆ
(๑๐) กําหนดแผนมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
๘. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ดําเนินนโยบายอิสระโดยยึดหลักของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
(๒) กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครองในลัทธิ
ที่แตกตางกัน และใหความสําคัญทางดานเชิงการฑูต
(๓) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
(๔) ทบทวนและปรั บปรุ งสนธิ สั ญญาต าง ๆ โดยที่ ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบให ดี ขึ้ น อย าง
สมบูรณแบบ
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ เปนตัวกลางในการ
ขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขายและการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
(๗) เน น เพิ่ ม นโยบายทางการฑู ต ที่ ป ระจํ าอยู ใ นต า งประเทศให ร ายงานและเก็ บ ข อ มู ล
ที่เปนประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของ
ประเทศไทยดานการปฏิบัติการทางการฑูต
(๘) กํ าชั บ ให สถานฑู ตที่ ประจํ าอยู ใ นต างประเทศให ดู แลความช วยเหลื อคุ ม ครอง และ
บริการคนไทยที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
(๙) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผานสถานฑูตไทย หรือสถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๑๐) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยฑูตฝายทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
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(๑๑) สนับสนุน ให มีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อ ประสานกั บตํารวจสากลในกรณี
ผูกอการรายข ามชาติ และการติด ตามจับ กุม ผูตอ งหาที่ห ลบหนีเ ขามาแฝงตัวภายในประเทศ หรื อ
การหลบหนีออกนอกประเทศ
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) ส ง เสริ ม วิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยเน น ให อ าจารย จ าก
สถาบันการศึกษา จากสวนงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
เพื่อประโยชนใ นเชิ งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พณิ ช ยกรรม การบริห าร และคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนและการสงออก
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนกับนานาตางประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิด
ความคิดริเริ่ม และเพื่อเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพพอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติตอไป
(๓) ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแ ลวมาประยุกตใ ช
ในเชิงอุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
(๔) สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ า เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ คิ ด ค น โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายทั้งภายในและภายนอกตางประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานการแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) แก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ประกาศและคํ า สั่ ง ที่ ไ ม เ ป น ธรรมเกี่ ย วกั บ โรงงาน และ
สาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการวาจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้นและใหมีองคกรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุมดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตา งประเทศ โดยมี องคก รระบบการประกั น สั งคมมาเป น ผู รองรั บในกรณี ตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
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(๔) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคมและความมั่นคง
(๕) สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) จัดศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การทําทะเบียนผูใชแรงงาน
การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการแกผูใชแรงงาน
(๘) สงเสริมและปรับปรุ งกฎหมายเพื่อ ใหมีก องทุน บํานาญแหงชาติสําหรับผู ใ ชแ รงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๙) สงเสริม ปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อใหมีก องทุน สวัส ดิการแรงงานและสวัสดิ การสังคม
แหงชาติ และประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
(๑๐) สงเสริมปรับ ปรุงกฎหมาย เพื่อ ให มีกองทุน ประกัน สุขภาพแหงชาติทั้ง ผูใ ชแ รงงาน
ครอบครัว ผูวางงานจนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมาย เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ห ญิ ง และชายมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น และ
ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี เพื่ อ ให ส ตรี มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพโดยสมบู ร ณ ใ นการพั ฒ นาประเทศ
ทั้งดานการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
(๒) จัดหางานที่เหมาะสมและสงวนลิขสิทธิ์ของงานบางประเภทสําหรับสตรี เพื่อเปดใหโอกาส
สตรีมีโอกาสหางานทํา
(๓) คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูอยางเปนธรรม
และมีอาชีพที่เหมาะสม
(๔) ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแรงงาน จะตองไดรับการยินยอม
จากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐ และไมใชแรงงานเด็กไปในทางที่ผิด
และเกินกวาเวลาที่กําหนด
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(๕) ออกกฎหมายลงโทษ บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการเลี้ยงดู
บุตร หรือเด็กที่อยูในความอุปการะ
(๖) ใหการสนับสนุน บิดา มารดาหรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่
มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
(๗) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งใหมีโอกาส
ไดอยูในสภาพที่ดีทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
(๘) สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐเพื่อที่จะดูแลและใหความอนุเคราะหแกผูดอยโอกาสในสังคม
เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูท่เี กิดมาไมสมประกอบและไมสมประกอบอันเกิดจากอุบัติเหตุใหมีความเปนอยูที่ดี
และอบอุน
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
(๒) ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(๔) ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
(๕) พัฒ นาการใช พลั ง งานจากธรรมชาติแ ละทรัพ ยากรของชาติ ใ ห เกิ ด ประโยชน สูง สุ ด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๓. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอที่รุนแรง
(๑) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจําหนาย การเสพยาเสพติดใหโทษอยางเฉียบขาด
(๒) ปองกันและปราบปรามการนําเขายาเสพติดใหโทษทุกชนิดจากตางประเทศอยางเฉียบขาด
(๓) สนับสนุนใหการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ในการปองกันการนําเขาและจําหนายประเภทยาเสพติดใหโทษตามแนวชายแดนอยางจริงจังและตอเนื่อง
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(๔) ใหความคุมครองและกักกันผูที่ติดยาเสพติด และใชวิธีทางการแพทยเพื่อใหเขาเหลานั้น
กลับสูสภาพเดิม
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรงในกรณีที่สืบทราบไดวามีสวนพัวพัน
กับการผลิตการจําหนายและการเสพยาเสพติดใหโทษ
(๖) ใหเขมงวดกับการนําเขายาปราบศัตรูพืช ที่มีสารพิษเจือปน และการนําเขาพืช ผลไม
จากตางประเทศที่อาจจะกอใหเกิดโรคระบาดติดตอมีผลเสียตอการเกษตรของประเทศ
(๗) ใหความสําคัญและเขมงวดกับการนําเขาสัตวหรือพาหะตาง ๆ ทุกชนิดจากตางประเทศ
ใหมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนพาหะรายแรงและเปนอันตรายตอการบริโภคภายในประเทศ
(๘) ใหความเขมงวดกับชาวตางชาติที่จะเดิน ทางเขามาภายในประเทศ ซึ่งอาจจะนําโรค
ระบาดรายแรงตาง ๆ เขามาภายในประเทศได
๑๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(๒) เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสิน คาบางประเภทที่ใ หโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๓) สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดีและ
ทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(๔) ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บสํารองยาชนิดตาง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
(๕) ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
(๖) เพิ่มมาตรการการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐ ทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๕. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
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(๒) ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปน ธรรม
ในการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
(๔) ใหเพิ่ม มาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเปน เจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัม ปทานอื่น ๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและ
ประกอบภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีการขยายเสนทางในการคมนาคมทั่วประเทศที่ประหยัดโดยเฉพาะการ
การขนส งทางน้ํ า ทางรถไฟรางคู ม าตรฐานสากล รวมทั้ งการคมนาคมทางรถยนตท างบก และ
ทางอากาศ
(๖) ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซอน
(๗) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การให ก ารบริ ก ารสื่ อ สารและคมนาคมขั้ น พื้ น ฐานของรั ฐ
ที่มีตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปน ระเบียบและเปน รูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
(๙) ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๖. นโยบายดานการกีฬา
(๑) สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกํา ลั ง กาย และเล น กี ฬ าเพื่ อ สุข ภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
(๒) สงเสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา
มีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนเองชอบ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
(๔) สงเสริมใหมีสนามเด็กเลนและสนามกีฬาทุกหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูตามจํานวนที่ระบุไว
ในกฎหมาย
(๕) สงเสริมใหมีสวนสาธารณทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของธรรมชาติ
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(๖) สงเสริม การกีฬาและนักกีฬาของชาติใ หมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อเขาเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
ขอบังคับพรรคคุณธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคคุณธรรม เมื่อวัน ที่
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปน เอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน แนวทางและ
หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคคุณธรรม ชื่อยอภาษาไทยวา “คธ.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา THE MORAL PARTY ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “M.R.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมายเปนภาพธรรมจักรบนดอกบัวหลวง โดยมีรัศ มี
รอบธรรมจักร ดังภาพ
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โดยมีคําอธิบายดังนี้
ชื่อ “พรรคคุณธรรม” หมายถึง ความรุงโรจนมั่นคงอันเกิดจากปญญาและคุณความดี
สีทอง
คือ
ความเจริญรุงเรือง ความมั่นคง
สีน้ําตาล คือ
ความสมถะ ความพอเพียง
สีชมพู
คือ
พลังแหงความสรางสรรค
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู เลขที่ ๘๙๓ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรคทุกประการ
ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคให ผู สมั ค รยื่ น ใบสมัค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคต อ
เลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณา
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปน สมาชิกได
สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ์ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
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ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวนคําคัดคานไว
เปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับหรือไมรับ
ผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก โดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๖ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๒ การสิ้น สุ ดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถา สมาชิก ผูนั้น ดํา รงตําแหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวันที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
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ขอ ๑๓ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการนําเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตัง้
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสทิ ธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนเปนแตละกรณีไป
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมจะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ด ชอบต อเสถีย รภาพของพรรคและให ค วามรว มมื อในกิ จกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู ที่ พ รรคได พิ จ ารณาส ง สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ ก ระดั บ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสทุ ธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
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(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทานอยา งเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๗ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมือ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่ว ไปอัน จะสง ผลให ก ารปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย ท รงเป น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อมูลข าวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุน ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเข ามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
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(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๘ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคคุณธรรม ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ตอ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสว นตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอ
กฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝา ฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๙ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับบุคคลอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๐ ให มี กรรมการคณะหนึ่ งเป นคณะกรรมการบริ หารพรรคซึ่ งเป นองค กรหลั กในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหั วหนา พรรคที่ไ ดรั บเลือกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ
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ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ยสละใหกั บพรรคจํานวนกึ่ งหนึ่งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนคนเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู ถู ก เสนอชื่ อ เป น กรรมการบริ ห ารพรรคไม จํ า เป น ต อ งอยู ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ก็ ไ ด
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปหรืออาจมาจากการเลือกตั้ง
ของพรรคในวาระตอไปได
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแต
อายุตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
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ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหน าพรรคลําดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่มี เหตุใ ห คณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ งคณะใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงิ น เพื่ อเปน ค าใชจา ยเกี่ยวกับ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรร
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
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามองพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๗) ใหค วามเห็น ชอบในการแตง ตั้งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) ให มีก ารประชุม ใหญพ รรคอย างน อยปล ะหนึ่ งครั้ง และรายงานกิ จการด านตา ง ๆ
ตอที่ประชุมพรรคใหญ
(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผู ปฏิ บัติ งานของพรรคในกิ จการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต งตั้ งหรือ ถอดถอนนายทะเบีย นสมาชิก พรรค ผู อํา นวยการสํา นัก งานใหญ พรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบมติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุ ม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามกฎหมาย
(ข) รับแจงการลาออกของสมาชิก
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งในคณะกรรมการบริหาร
ของพรรค แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่คัดเลือก
สมาชิ ก พรรคที่ เ หมาะสมและมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๒๗ ในการพิ จารณาคั ดเลื อ กสมาชิ ก พรรค เพื่อ ส งเข ารั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลง
สมัครรับเลือกในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู กต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๘ การตัด สิ น คัด เลือ กบุ คคลลงสมั ครรั บเลื อ กตั้ ง ให เ ป น อํ า นาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๒๙ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๓๐ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่น หรื อสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น
เป นผู พิ จารณาแล วแจ งให คณะกรรมการบริ หารพรรคได รั บทราบและพิ จารณาต อไป ในกรณี ที่ ไม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๑ แผนและกํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ ง ใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงค ข องสมาชิ ก สามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๒ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๓ เมื่ อคณะกรรมการบริห ารพรรคได อนุ มั ติใ หเ ขตเลือ กตั้ ง ใดจัด ตั้ งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิ บห า วัน เพื่อ ดํา เนิน การตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม เพื่อ เลือ กตั้ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ น
เขตเลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๔ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
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(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับ แรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรค อื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทํ าหนา ที่แ ทนในกรณี ที่ป ระธานสาขาพรรคไมอ าจปฏิ บัติ หน าที่ ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๙ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๐ ให ป ระธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ ง คนเป น ผู แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๑ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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หมวด ๑๐
การประชุมใหญ
ขอ ๔๒ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อ กรรมการบริหารพรรคจํ านวนไมนอ ยกว าสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
เทาที่มีอยูใ นขณะนั้น หรือสมาชิกจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสิบของจํา นวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอ ยู
หรือไมน อยกวาสองพัน คน แลว แตจํานวนใดจะนอยกวา กัน มี สิทธิ์เขา ชื่อรองขอเปน หนังสือต อ
หัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๓ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค โดยองคประชุม
ประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด ผู แทนของสาขาพรรคการเมืองไม นอยกว ากึ่ง หนึ่ งของจํ านวนสาขาพรรคการเมือ ง และ
ตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน
การได ม าซึ่ ง ตั วแทนสมาชิ ก ตามวรรคหนึ่ง ใหค ณะกรรมการสาขาพรรคเป น ผูคั ด เลื อ ก
จากสมาชิกในสาขานั้น จํานวนไมนอยกวาสาขาละหาสิบคน ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิก
หญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความหลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
ในระหวา งดํ าเนิน การตามมาตรา ๒๖ แห งพระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๕๐ องคประชุมใหญใ หประกอบดวยคณะกรรมการบริหารพรรค
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ไมนอยกวากึ่งหนึ่ ง สมาชิกไมน อยกวาหนึ่งในสิ บของที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองรอยคนแลวแต
จํานวนไหนจะนอยกวากัน และตัวแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ขอ ๔๕ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๕ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่ม ขึ้น อีกเสียงหนึ่งเปน เสียงชี้ขาด โดยใหกระทําอยางเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคล
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๓) และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือผูเขาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญ จะกระทํามิได
ขอ ๔๖ ให หั วหน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ ถ า หัว หน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดั บถั ดมาทํ าหนา ที่แ ทน ถา รองหั วหนา พรรคไม อยู ใ นที่ป ระชุม ให คณะกรรมการบริ หารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุมแตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกตั้งของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรค ที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
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(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
ขอ ๔๘ คําบอกกลาวเรีย กประชุม ใหญ ทุกคราวใหหั วหน าพรรคแจงกํ าหนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุม พิเ ศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๐ การประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคต องมีก รรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้ น จึงจะเปน องคประชุ ม
ให หั วหน าพรรคเปน ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หัว หนา พรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ไ ด
ก็ใ หรองหัวหน าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนา ที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุมแตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการ
พรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคและในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของพรรค
องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรคอยางนอยกึ่งหนึ่ง
และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใ หค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่อ บุค คลตามวรรคหนึ่ง และการลงมติ เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปน ไปโดยเปดเผยเวน แต
คณะกรรมการสาขาพรรค หรือ สมาชิ กสาขาพรรคไมน อ ยกว าห า สิบ คนร อ งขอให ล งคะแนนลั บ
ก็ใหลงคะแนนลับ
กิจการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค วิธีการเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญสาขาพรรค
พิจารณา และวิธีการดําเนินการประชุม ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๕๓ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ขอเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุม ไมนอยกวา
หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๖ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไม ม าประชุ ม ให ร องประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองประธานสาขาพรรคไม ม าหรื อ
ไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
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(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องมี หน า ที่รั บ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห าร
การเงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ของพรรคการเมื อ งและ
สาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ด ส งบั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๓ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับ แตวัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๔ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีท่มี ีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงการเงินของสาขาพรรค
การเมือง ทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๕ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมื องอนุมั ติภ ายในเดื อนเมษายนของทุ กป โดยแจง ให ส มาชิก ทราบล ว งหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ต อ นายทะเบี ย นภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรคการเมื องอนุ มั ติ พร อมทั้ ง
สําเนาบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๖ การกลา วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดวา ไดก ระทํา หรือ ละเว น การกระทํ าอั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๗ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๖๖ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจให ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วา
ไมมีมูลหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็น วามีมูลใหเ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๘ ในการพิ จารณาข อกลาวหาสมาชิก ตอ งใหโ อกาสแก ผูถูกกลา วหาแกข อกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลังฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หั วหนาพรรคเห็น วา ควรได รับ การลงโทษ โดยการลบชื่อ สมาชิก ผูถู กกลา วหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริห ารพรรคพิจ ารณาวินิจฉั ยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๐ การลบชื่ อสมาชิ กซึ่งเปน สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบี ยนตามขอ ๖๙
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๕

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๑ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ า ได ก็ แ ต ด ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๒ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๓ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๔ พรรคคุณธรรมมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัต ริย ท รงเป น ประมุ ขให มั่น คงสืบ ไป ฉะนั้น สมาชิ ก พรรคจะช วยกัน ดํ ารงรั ก ษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๕ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๖ ในกรณีที่ พ รรคคุ ณธรรมตอ งยุ บ เลิ กให ทรั พย สิน ของพรรคที่ เหลือ ภายหลั งจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

๑.
๒.
๓.
๔.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคุณธรรม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคุณธรรม จํานวน ๑๑ คน คือ
นายวันชัย
ศิริธรรม
หัวหนาพรรค
นางวรญา
เขียนจัตุรัส
รองหัวหนาพรรค
นายอุบล
นรสิงห
รองหัวหนาพรรค
นางสุขวสา
แสงเสรีสถิตย
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕. รอยตํารวจตรี วรยศ ปกษานนท
๖. นายอมต
ศรีกาลรา
๗. นายโสฬส
ยอดมงคล
๘. นายธนาคาร
มวงศิริ
๙. นายเมธวัชร
ทรัพยแสนยากร
๑๐. นางจิรกวิน
วรจักร
๑๑. นายสมชัย
ชาติศิริวัฒนา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

