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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสังคมธิปไตย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสังคมธิปไตย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓๒/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง และรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองของพรรคสังคมธิปไตย ดังนี้
นโยบายทั่วไปของพรรคสังคมธิปไตย
พรรคมีนโยบายทั่วไปดังตอไปนี้
๑. การเสริม สรา งระบบทุ น นิย มสัง คมประชาธิปไตย (ทุ น นิย มสวั สดิก ารและทุ น นิย ม
ที่เปนธรรม)
๑.๑ การเสริม สรางระบบทุน นิยมที่มีความรับผิดชอบตอการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของแรงงานคนทํางาน กําไรโดยธรรมของผูลงทุน ผลประโยชนของสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ การเสริมสรางการคาที่เปนธรรมและธุรกิจเพื่อสังคม
๑.๓ การจัดใหมีระบบรัฐสวัสดิการที่เขมแข็งรองรับความมั่นคงทางสังคม การอยูดีกินดี
และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบคลุมตลอดตั้งแตอยูในทอง เกิด เติบโต ชวงวัยกอน
ทํางาน ชวงวัยทํางาน และ ชวงหลังวัยทํางาน จนสิ้นอายุขัย
๒. การปฏิรูปและพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
ในการทํางาน
๒.๑ การเสริ ม สร า งการเมื อ งแบบมี ส ว นร ว มของหลากวิ ถี ก ารเมื อ งและการร ว ม
ตัดสินใจของประชาชนในพหุสังคมสยามรวมรัฐในทุกระดับ
๒.๒ การกระจายอํานาจและการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๓ การปฏิรูปกลไกและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ของประชาชน
๒.๔ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ เปนกําลังสําคัญของเศรษฐกิจของชาติ
เปนแหลงรองรับและแบบอยางในการจางงานและคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
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๒.๕ การสงเสริมการขยายตัวและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสหกรณ
๒.๖ การเสริมสรางอํานาจการตอรองของวิสาหกิจชุม ชน การประกอบอาชีพอิสระ
และแรงงานรับจางทั่วไป
๒.๗ การเสริม สรางและพัฒนาประชาธิปไตยในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ อาทิ
การร ว มเป น เจ า ของกิ จ การ การยกระดั บ การมี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการ
ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น และการควบคุม อุตสาหกรรมและธุรกิจโดยพลังขององคกรสหภาพ
แรงงานหรือของคนทํางานทุกประเภท
๒.๘ การยกระดับมาตรฐานแรงงานที่ไมดอยกวามาตรฐานแรงงานสากลขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ
๓. การส งเสริม และคุม ครองการจั ดตั้ งองคก รและเสริ ม สร างขบวนการภาคประชาชน
ให เ ข ม แข็ ง มี เ อกภาพ และ ร วมรั บ ผิด ชอบในการสร างสรรค สั ง คม (เช น ขบวนการแรงงาน
ขบวนการสหกรณ ขบวนการผูบริโภค ขบวนการพิทักษสิ่งแวดลอม ขบวนการสิทธิมนุษยชน และ
ขบวนการชุมชนนิยม สมาคมวิชาชีพ และองคกรประชาธิปไตยของภาคประชาชนอื่น ๆ)
๔. การปฏิรูปสังคมอยางรอบดานเพื่อการสรางสรรคอยางใหมใ นธรรมรัฐ เรื่องสําคัญ ๆ
ที่อยูในขายการปฏิรูป อาทิ ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน สถาบันตาง ๆ ในสังคม ประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม การเมืองภาคประชาชน ประชามติ การบริหารราชการแผนดิน ระบบราชการ การบริหาร
รัฐวิสาหกิจ องคการอิสระและองคการตาง ๆ ของรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่น
กระบวนการยุติธรรม รัฐสภา ความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง การกระจาย
รายได การแกปญหาความยากจน การเงินและการคลัง กองทุนและการบริหารการเงินเพื่อการลงทุน
การออม กองทุน เพื่อสาธารณประโยชน การธนาคาร อัตราดอกเบี้ย การกูยืม เงิน การลงทุน จาก
ตางประเทศ ธุ รกิจสหกรณ ธุร กิจขนาดกลางและขนาดยอม การประกอบอาชีพ องคก รวิช าชี พ
การจัดการชุม ชน วิสาหกิจชุมชน สิทธิแ ละสมบัติสาธารณะ ระบบภาษี ระบบการผลิตสิน คาและ
บริการ การจัดจําหนายสินคาและบริการ การอุตสาหกรรมและบริการ การเกษตรกรรม มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาตรฐานการบริการ มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานเกษตรกรรม การประกัน พืช ผล
ราคาสินคาและบริการ การคุมครองผูบริโภค การขยายตัวของความเปนเมือง สถาบันครอบครัวและ
ความมั่ น คงของชี วิ ตสมรส การเป น ปก แผ น และความสามั ค คี ข องคนในชาติ วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต ความสุข แรงงานสัมพันธ ประสิทธิภาพการผลิต องคกรสหภาพแรงงาน
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การบริหารแรงงาน การพัฒนาแรงงาน ตลาดแรงงาน การจางงานและการคุม ครองแรงงาน รายได
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานขามชาติ ความเสมอภาคทางเพศ การจัดสวัสดิการ
สังคม กองทุนสวัสดิการ ความมั่น คงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย ที่อยูอาศัยและชุมชนแออัด
การประกันสุขภาพ การประกันภัย สิทธิมนุษยชน หนาที่พลเมือง กฎหมาย การศึกษาและการเรียนรู
การพัฒนาเด็กและเยาวชน การดูแลผูสูงอายุแ ละผูดอยโอกาสตาง ๆ การสาธารณสุข การวิจัยและ
พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการนวัตกรรม การสรางสรรคและการแสดง
ทางศิลปะ การจัดการพลังงาน การจัดการอาชญากรรม การจัดการปญหาคอรรัปชัน การสรางสังคม
สุจริต ศาสนธรรม สถาบันศาสนา ศาสนสัมพันธ สันติภาพและสันติสุขของสังคม วัฒนธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม จิตวิวัฒน การคมนาคมและขนสง การกีฬา การทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอม
และมลภาวะ หลักประกันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การจัดการภัยพิบัติ
ความสัมพันธกับตางประเทศ กติการะหวางประเทศ การปองกันประเทศ ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ
๕. การสรางเสริม สังคมประชาธิปไตยในระดับสากลและการสรางความเปนปกแผน กับ
ประเทศเพื่อนบานและการรวมประเทศ
๕.๑ การเข า ร ว มเสริ ม สร า งสั ง คมประชาธิ ป ไตยในระดั บ สากลกั บ ประเทศ
พรรคการเมือง และองคกรที่มีแนวทางการดําเนินงานสอดคลองกับสังคมประชาธิปไตย
๕.๒ การสงเสริมและขยายความคิดสังคมประชาธิปไตยระหวางประเทศเพื่อนบาน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕.๓ การสรางความรวมมือและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นโยบายและโครงการเบื้องตนสําหรับการเลือกตั้ง
เมื่อพรรคไดเขาบริหารประเทศ พรรคจะดําเนินนโยบายและโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง สงเสริม หรือ พัฒนา จัดการ หรือ จัดใหมีขึ้น ภายใตกรอบการปฏิรูปสังคมในดานตาง ๆ
ตามแนวนโยบายทั่วไปของพรรคที่ระบุไวแลว ดังตอไปนี้
ก. นโยบายการเมือง การปกครอง และ การบริหารประเทศ
๑. การสงเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
๒. การจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
๓. การสงเสริมใหประชาชนใชสิทธิการเลือกตั้ง ณ จังหวัดที่ศึกษาหรือทํางานอยู
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๔. การส งเสริม การเมื อ งและการปกครองทอ งถิ่ น ที่ มี การสอดรั บกั บเปา หมายร ว ม
ทั้งประเทศ
๕. การลดขั้นตอนและระเบียบราชการที่เปนอุปสรรคตอการบริการประชาชน
๖. การใหองคกรประชาชนมีสวนรวมประเมินผลการทํางานของสวนงานราชการ
๗. การจัดระบบและกลไกอํา นวยความสะดวกแก ประชาชนทุ กหมู เหล า และผูใ ช
แรงงาน และสหภาพแรงงานในการสมัครเปนสมาชิก การสนับสนุนเงินทุน และการทํางานรวมกับ
พรรคการเมืองที่จัดตั้งตามกฎหมายพรรคการเมือง
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
๑. การดําเนินเศรษฐกิจผสมระหวางระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมและสังคมนิยมบนพื้นฐาน
ของความเปนธรรมในการประกอบการ การตอบแทนแกแรงงาน และ การรับผิดชอบตอผูบริโภค
๒. การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองของครัวเรือนและชุมชน
๓. การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการเชื่อมโยงเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจแหงชาติ
๔. สงเสริมการลงทุนของธุรกิจเพื่อสังคม
๕. การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย
๖. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการเสริม สรางธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน โดยสะสมแบบอัตโนมัติประจําปจากเงิน รอยละ ๑๐ ของกองทุนประกัน สังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ) เพื่อประโยชนในการกระตุนและสงเสริม
สถานประกอบที่ใหคนงานมีสวนรวมถือหุน การใชประโยชนเพื่อการลงทุนที่เปนประโยชนแกสังคม
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสหกรณ การขยายตัวของธุรกิจเพื่อสังคม และการลงทุนในตลาดหลักทรัพยที่มั่นคงสูง
๗. การจัดตั้งธนาคารแรงงานและสหกรณที่ผูใ ชแรงงานและสมาชิกสหกรณรวมกัน
เปนเจาของ
๘. การปฏิรูประบบการจัดเก็บและใชจายเงิน ภาษีของประชาชนตามหลักภาษีอัตรา
กาวหนา โดยเฉพาะภาษีมรดก ภาษีที่ดิน และทรัพยสินตาง ๆ
๙. การสงเสริมเครือขายธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็งและเปนประโยชน
แกคนทํางานและผูบริโภค
๑๐. การปฏิรูประบบการจัดการและการสงเสริมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
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๑๑. การส งเสริ ม และพั ฒนาธุ รกิ จ สหกรณ ใ นเมื อ งและชนบท และการรวมตั ว ของ
ขบวนการสหกรณทุกระดับ
๑๒. การสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก ลดการบริโภคน้ํามัน จากตางประเทศ และ
หลีกเลี่ยงการใชพลังงานนิวเคลียร
๑๓. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและการรับงานไปทําที่บานใหปรับตัวเปนธุรกิจสหกรณ
๑๔. การใช ม าตรการและการบริ หารเศรษฐกิ จ มหภาคของรั ฐ เพื่ อ การจ า งงานเต็ ม ที่
โดยจัดใหคนวัยทํางานมีงานรองรับอยางทั่วถึงและมีความมั่นคงในการทํางาน
๑๕. การให รั ฐ สภาเห็ น ชอบต อ การทํา ข อตกลงทางการค า หรื อ สนธิ สั ญญาตา ง ๆ
กับตางประเทศ
ค. นโยบายแรงงาน
๑. การให สั ต ยาบั น ต อ อนุ สั ญ ญาองค ก ารแรงงานระหว า งประเทศฉบั บ ที่ ๘๗
(การรวมตัวจัดตั้งองคกร), ๙๘ (การจัดตั้งองคกรและการประยุกตใชการเจรจาตอรองรวม), ๑๔๔
(ไตรภาคี) และ ๑๕๑ (แรงงานสัมพันธภาคสาธารณะ)
๒. การเสริม สรางและกํากับอยางจริงจังเพื่อ ใหมีการรวมตัวเปน สหภาพแรงงานของ
คนทํางานในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการ และองคการของรัฐทุกประเภท และสงเสริม
ความเปนเอกภาพขององคการแรงงานดังกลาวในทุกระดับ
๓. พัฒนาระบบการเจรจาตอรองรวมระหวางผูประกอบการกับสหภาพแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งระบบสถานประกอบการ พื้นที่ อุตสาหกรรมหรือสาขาเศรษฐกิจ และ
ระดับชาติ
๔. การยกระดับการมีสวนรวมตัดสินใจบริหารกิจการของแรงงานและสหภาพแรงงาน
กับผูประกอบการใหสูงขึ้น
๕. ผลักดันและเสริมสรางใหเกิดธุรกิจที่แรงงานรวมกันเปนเจาของกิจการเอง และให
ความสําคัญเปนพิเศษกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
๖. จัดวางรากฐานและระบบการใหแรงงานถือหุนของกิจการตาง ๆ ภายใตการกํากับ
ของสถาบันการเงินของผูใชแรงงาน
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๗. จัดทํามาตรฐานแรงงานสัมพันธเพื่อการใชรวมกันทั้งโดยฝายราชการ ลูกจาง และ
นายจาง และปรับปรุงทิศทางและระบบการสงเสริมแรงงานสัมพันธของรัฐใหสงเสริมแรงงานสัมพันธ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสัมพันธ
๘. การปฏิรูประบบการจัดการและสถาบัน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ของรัฐ โดยใหมีบริการที่ครบวงจร และใหผูแทนสหภาพแรงงานรวมกับผูแทนกลุมแรงงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเจ็บปวยมีสวนรวมในการบริหารงาน
๙. การปฏิรูปตลาดแรงงานและการจางงานเต็มที่ เชน การปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
แรงงานเพื่ อ ให เ กิด ความมั่น คงในการจ า งงาน การปรั บ ปรุ งกรมการจั ด หางานเป น กรมส ง เสริ ม
การมีงานทํา
๑๐. การปฏิรูประบบไตรภาคีใหมีประสิทธิภาพและใหสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน
แหงชาติเปนองคกรกลางในการประสานงานและกํากับการทํางานของไตรภาคีทุกชุด
๑๑. การปรั บ ปรุ ง ระบบการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให เ กิ ด ความร ว มมื อ จากสถาน
ประกอบการและสหภาพแรงงานในทุกจังหวัด
๑๒. การใหรัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานราชการอิสระ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ออกนอกระบบราชการและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูภายใตกฎหมายประกันสังคม และกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ และกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับเดียวกัน
ง. นโยบายสังคม
๑. การสงเสริมความเสมอภาคและบทบาทระหวางเพศและความรับผิดชอบตอสังคม
๒. การยกระดับคุณคาของการทํางานบานใหเทียบเทาการทํางานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
๓. การจัดการปลดเปลื้องหนี้สินแกเกษตรกร คนจน และแรงงานที่ยากไร
๔. การจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
๕. การปรับปรุงชุมชนแออัดไปสูรูปแบบสหกรณที่อยูอาศัย
๖. การสนับสนุนครอบครัวใหเกิดความอบอุนและมั่นคงดวยบริการและเงินทุนมอบให
ตามอายุการสมรส
๗. เสริมสรางสังคมโดยรวมใหเกิดสันติสุข
จ. นโยบายสวัสดิการสังคม
๑. การปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพ การศึกษา ที่ทํากิน การสรางงานและการมี
งานทํา การประกันรายไดขั้นต่ํา การนัน ทนาการ (สวนสาธารณะ ดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ และ การพั ก ผ อ นหย อ นใจในรู ป แบบต า ง ๆ) การดู แ ลคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
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ในโภชนาการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีคุณภาพดวยอัตราคาบริการถูกและให
ประชาชนเขาถึง บริการต าง ๆ ไดโดยง าย และฟรีในบางรายการและกั บบุคคลบางประเภท เช น
คนพิการ ทุพพลภาพ และ คนยากจน
๒. การปฏิรูปการจัดระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐานใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันในกลุมคน
ประเภทตาง ๆ
๓. การบูรณาการกองทุนสวัสดิการสวัสดิการสังคม กองทุนบําเหน็จขาราชการ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อรักษาความเขมแข็งและมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสังคมแหงชาติ และการ
เสริมสรางมาตรฐานสิทธิประโยชนแกสมาชิกภายใตกองทุนใหเปนไปในแนวมาตรฐานเดียวกัน
๔. การเพิ่มงบประมาณดานสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะบริการสังคมและการสงเคราะห
จากรัฐ เชน การเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพคนชรา การประกันสุขภาพแหงชาติ และการสงเคราะหเยาวชน
๕. การใหบริการฟรีในการเดินทางแกนักเรียน นักศึกษา และคนชรา
๖. การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และปรับปรุงสิทธิ
ประโยชนผูประกันตน อาทิ การขยายสิทธิการรักษาพยาบาลใหแกคูสมรสและบุตรของผูประกันตน
การเพิ่มสิทธิประโยชนทางการศึกษา และที่อยูอาศัย ของผูประกันตน
๗. การปฏิรูปกองทุนสวัสดิการหรือกองทุนเพื่อสาธารณประโยชนสําหรับสงเสริมการ
ทํางานเพื่อสังคมของมูลนิธิและองคการเอกชนตาง ๆ
๘. การนํารัฐวิสาหกิจ องคการ และหนวยงานราชการอิสระเขากองทุนประกันสังคม
๙. การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและขยายการประกัน สังคมใหครอบคลุม
ถึงผูประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ
๑๐. การเสริมสรางความเขมแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ฉ. นโยบายการศึกษาและการวิจัย
๑. การจัดตั้งหนวยงานและกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตทั่วทุกจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล
๒. การใหการศึกษาแกประชาชนฟรีจนจบปริญญาตรี
๓. เพิ่มงบประมาณการวิจัย และสงเสริมการวิจัยที่ไดดุลยภาพในการใชเงินทุนและการ
มีสถาบันการวิจัยหรือสงเสริมการวิจัยระหวางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร และการวิจัยเพื่อแกปญหา
และพัฒนาสังคมอยางบูรณาการ
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๔. การสงเสริมการจัดตั้งหนวยงานวิจัยและเงินทุนสนับสนุนที่หลากหลาย แตสงเสริม
ใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งและการบูรณาการการทํางานของหนวยงานเหลานี้
ช. นโยบายการติดตอสื่อสาร คมนาคม และ การขนสง
๑. การปรับปรุ งระบบสารสนเทศของประเทศใหป ระชาชนเข าถึง งายและราคาถู ก
ในระดับชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับระหวางประเทศ
๒. การขยายระบบขนส ง มวลชนด ว ยทางรถไฟระหว า งเมื อ งหลั ก และเมื อ งรอง
ทั่วประเทศ
๓. การสงเสริมการใชจักรยานเพื่อลดการน้ํามันและมลพิษ
ซ. นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ
๑. เสริม สรางความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคเพื่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม และใหการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานตามแนวสังคมประชาธิปไตย
๒. การเสริมสรางความสัมพันธอันดีและสันติภาพระหวางประเทศ
๓. การสรางสรรคความสัมพันธระหวางประเทศโดยสงเสริมการรวมตัวแบบพหุภาคี
และการพัฒนาระบบทวิภาคีที่สงเสริมกันและกัน และใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณแตตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมที่เปนธรรมในการสัมพันธในมิติตาง ๆ
๔. รัฐบาลไทยจะสงเสริมสันติภาพโลกและวางตัวเปนกลางในการทําสงครามระหวาง
ประเทศ
ฌ. นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคงแหงรัฐ
๑. รัฐจะเนนภารกิจปองกันตนเองมากกวาการสรางสงคราม
๒. พัฒนากองทัพใหมีสมรรถภาพแตมีขนาดเล็ก
๓. ปรับลดงบประมาณดานการทหารและลดการซื้ออาวุธจากตางประเทศ แตสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาอาวุธในกรอบการพึ่งตนเอง
๔. สงเสริมองคกรภาคประชาชนในการใหคําแนะนํา และชวยเหลือรัฐในการปองกัน
และรักษาความมั่นคงของรัฐ
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ขอบังคับพรรคสังคมธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
คณะผูจัดตั้งพรรคสังคมธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปนเอกฉันท
กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้สําหรับเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค และการดําเนิน
กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งอุดมการณ หลักการพื้นฐาน และนโยบายพรรค
จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสังคมธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ชื่อพรรคการเมือง “พรรคสังคมธิปไตย” ชื่อยอ “สธต.” และ มีชื่อภาษาอังกฤษวา
“Sangkomdhibataya Party” ชื่อยอ “SDB”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายของพรรคและความหมาย
(๑) ภาพเครื่องหมายของพรรคเปน รูปผูคนจับมือลอมกัน เปนวงกลมภายใตวงลอสีฟาที่มี
ขอความชื่อพรรคสังคมธิปไตย ภายในวงลอมีแกนกานลอแปดแกนยึดไวดวยดุมลอสีเหลืองทองที่มีรูป
ดอกกุหลาบแดงหาดอกลอมรอบ

(๒) ความหมายของภาพเครื่องหมายของพรรค คือ
๒.๑ รู ป การจั บ มื อ กั น เป น วงกลมของผู ค นแสดงถึ ง ความร ว มมื อ ร ว มใจและการ
ประสานกันของพลังสังคมประชาธิปไตยตาง ๆ ในสังคมไทยและในสากล
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๒.๒ รูปวงลอสีฟาแสดงถึงการที่พรรคขับเคลื่อนประวัติศาสตรสังคมเพื่อการกาวไป
ขางหนาและการยกระดับอารยะธรรมของมนุษยชาติใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนคูกับโลก
๒.๓ รูปดุมลอและแกนกานลอสีเหลืองทองแสดงถึงคุณคาที่แทจริงดั่งทองคํา และการ
สงประกายเรืองรองของพรรคในการสรางสรรคการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตย
๒.๔ รูป ดอกกุ ห ลาบแดงประกอบใบ สี เ ขี ย วรอบดุม ล อ แสดงถึ ง ความรั ก ความ
ปรารถนาดี ความมีชีวิตชีวา ความเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และ ความมีเสนหของพรรคในสายตา
ของผูพบเห็น
ขอ ๕ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค
สํานั กงานใหญข องพรรคตั้ง อยู ที่บา นเลขที่ ๙/๖๑๘ หมู ๘ หมูบ านบุศ ริ น ทร
ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ขอ ๖ สาขาพรรคสัง คมธิป ไตยที่ไ ดรับอนุมัติใ ห จัดตั้ง ณ ที่ใ ดให เรียกวาพรรคสังคม
ธิปไตยสาขา .....................
ขอ ๗ ความเปนมาและเจตนารมณของพรรค
(๑) พรรคสั ง คมธิ ป ไตยถือ กํ า เนิ ด จากความพยายามและการร ว มมื อ กั น ของพลั ง สั ง คม
ประชาธิปไตยในมิติตาง ๆ อาทิ แรงงาน (คนทํางาน) สหกรณ ประชาสังคม และ วิชาการ โดยมี
เจตนารมณในการสรางสรรคพรรคการเมืองทางเลือกใหมของสังคมไทย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และ การเปนสวนหนึ่งของการสรางสรรคสังคมโลก
(๒) การรวมมือกันของพลังสังคมประชาธิปไตยดังกลาวมีเจตนารมณใหเกิดการสรางสรรค
สังคมประชาธิปไตยในประเทศไทยและสากลที่เชื่อมตอระหวางประวัติศาสตร ปจจุบัน และอนาคต
ขอ ๘ อุดมการณพรรค
พรรคยึดมั่นกับอุดมการณสังคมประชาธิปไตย อันใหคุณคาตอประชาธิปไตยแบบมี
สว นรว มของประชาชนและองคก รที่ เข ม แข็ ง ของประชาชนในมิ ติ ต าง ๆ ของรั ฐ เพื่อ เป าหมาย
การสมานฉันทรวมกันในการสรางสรรคสังคมรัฐ การมุงยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น ๆ
อย า งรอบด า น และการมุ ง สู ก ารกระจายความมั่ ง คั่ ง และโภคทรั พ ย เ พื่ อ การกิ น ดี อ ยู ดี อ ย า งทั่ ว ถึ ง
เปนธรรม และเสมอภาคกันของประชาชนทุกหมูเหลาโดยปราศจากอคติทางชนชั้น ชาติพันธุ สีผิว
เพศ วัฒนธรรม ศาสนา หรือ ความเชื่อตาง ๆ และอุดมการณของพรรคที่จะนําไปสูความรุงเรืองของ
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ประเทศ ยอมสอดคลองกับทางสายกลางระหวางทุน นิยมและสังคมนิยม สามัคคีธรรม และหลัก
ธรรมิกสังคมนิยมขององคาพยพตาง ๆ ในสังคม
ขอ ๙ หลักการพื้นฐานของพรรค
ในการดําเนินงานตามอุดมการณของพรรค พรรคใหความสําคัญตอหลักการหรือหลักนิยม
อันมีนัยทางทฤษฎีเพื่อการดําเนินงานของพรรคดังตอไปนี้
(๑) การเสริมสรางสังคมประชาธิปไตยของประชาชนและประเทศในระบอบรัฐสภา ในการ
ทํา งานหรือ การประกอบอาชี พ และ ในการดํ ารงวิถี ชี วิต โดยทั่ วไป โดยการสนับ สนุน จากการ
สรางสรรคสภาวการณทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ
(๒) การยึดมั่นตอเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ของประชาชน และความเปนธรรม
ในสังคม
(๓) การใหคุณคากับการปฏิรูปสังคมใหเปน สังคมประชาธิปไตย หลักรัฐ ธรรมนูญนิยม
หลักนิติรัฐ หลักประชาธิปไตย และการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม
ของประชาชนกับรัฐ
(๔) การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเปนธรรม การจัดการใหเกิดดุลยภาพของการประกอบการ
เศรษฐกิจแนวเสรีนิยมและสังคมนิยม การกํากับและสงเสริมทุนนิยมเสรีและธุรกิจ การคาที่เปนธรรม
และการตลาดเพื่อสังคม การอยูดีกินดี การลดความยากจนและ ความทุกขยากลําบาก และการสงเสริม
การกระจายรายไดที่เสมอภาคและเปนธรรมแกประชาชนทุกหมูเหลา
(๕) การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงการ
เสริมสรางระบบรัฐสวัสดิการที่ใหประชาชนมีสวนรวมบริหารและเปนเจาของ และไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึงในทุกกลุมอาชีพ ในทุกชวงวัย ตั้งแตอยูในครรภ เกิด กอนวัยเรียน วัยเรียน วัยทํางาน
หลังวัยทํางาน และจนตาย การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานแรงงานที่เปนธรรม โดยครอบคลุม
ถึงการจางงาน คาจาง สวัสดิการแรงงานและสวัสดิการสังคม และจะตองใหคนทํางานมีความปลอดภัย
และไดรับเงื่อนไขการทํางานที่เปนธรรม รวมทั้งมีความมั่นคงและความสมบูรณของครอบครัว การจัด
ใหมีการประกอบการรัฐวิสาหกิจโดยรัฐที่มีหนาที่ดูแลปจจัยความจําเปนพื้นฐานของประชาชน และการ
เสริมสรางระบบสหกรณใหมีความอิสระและเขมแข็ง
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(๖) การรับรอง สงเสริม และพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประชาชนในทุกดาน รวมถึงการ
พัฒนาสิ ทธิแ รงงานใหอยูใ นระดั บไมด อยกวา มาตรฐานสากลตามอนุสั ญญาและขอตกลงระหวา ง
ประเทศที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมกับการสงเสริมความรับผิดชอบและผลประโยชนรวมในสังคม รวมทั้ง
การสงเสริมการรวมตัวจัดตั้งและความเขมแข็งขององคกรและขบวนการของแรงงาน/คนทํางาน และ
ประชาสังคมหลากหลายประเภท เชน สหภาพแรงงาน สหกรณ และ องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
วิช าชีพ องคกรชุม ชน องคกรของนักศึกษาและเยาวชน และ การทํางานรวมกันขององคกรและ
ขบวนการดังกลาว
(๗) การอยูรวมกันแบบหลากหลายวัฒนธรรมและการมีวัฒนธรรมรวมกัน การสรางความ
เปนปกแผน รวมกัน ของพหุสังคมสยาม การประสานพลังประชาสังคม และขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมใหม ๆ ในการรวมกันพัฒนาและสรางสรรคประเทศชาติ
(๘) การสรางสรรคแรงงานสัมพันธตามแนวประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตัดสินใจระหวาง
ฝายแรงงานกับผูประกอบการ และองคกรของทั้งสองฝาย บนพื้นฐานการสนับสนุนอยางสรางสรรค
จากรัฐ รวมทั้งการเสริมสรางสถานประกอบการที่แรงงานเปนเจาของกิจการ
(๙) การยึดมั่นตอแกน หรือหลักการสําคัญของศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการทํางาน
ที่อุทิศตน ลดความละโมบโลภมากในการประกอบอาชีพ และการเสียสละเพื่อสวนรวม และหลักการ
ธรรมิกสังคมนิยมและทางสายกลาง
(๑๐) การเสริมสรางความสัมพัน ธระหวางประเทศที่ไดดุลยภาพในแนวพหุภาคีและทวิภาคี
เพื่อการจัดการผลประโยชนรวมในระดับสากล ภูมิภาค และ ระหวางประเทศที่เปนธรรมและเสมอ
ภาคตอกัน
หมวด ๒
ระบบสมาชิกพรรค
สวนที่ ๑
การเปนสมาชิกพรรคและสมาชิกภาพ
ขอ ๑๐ สมาชิกพรรค ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค และ ระเบียบพรรคที่
เกี่ยวของ โดยแบงเปนสองประเภทตามสถานภาพการไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกคือ
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(๑) บุคคลที่ทําการสมัครเปนสมาชิกพรรคแลว แตรอการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหเปนสมาชิกได ใหมีสถานภาพเปนสมาชิกวิสามัญของพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคจะตอง
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเปนสมาชิกพรรคอยางชาภายในสามเดือนหลังรับสมัคร
(๒) บุ คคลที่ ทํ าการสมั ครเป น สมาชิ กพรรคแล ว และได รั บการอนุ มั ติ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคใหเปนสมาชิกไดแลว ใหมีสถานภาพเปนสมาชิกสามัญของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
(๒) ไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
(๓) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๕) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึน เมา
อยางรุนแรง
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๘) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๙) มีความศรัทธาและเขาใจในอุดมการณ หลักการพื้นฐาน และนโยบายพรรค
(๑๐) ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรคทุกประการ
(๑๑) มีความสนใจและพรอมในการสงเสริมการดําเนินงานของพรรคสูสาธารณชน
(๑๒) เปน ผูที่ ไมมี ปญ หาขั ดแยงหรือ ขอบกพรอ งจนได รับการขับออกจากพรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรคยังไมมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิกได
(๑๓) ไมมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ขัดตอระเบียบพรรควาดวยสมาชิก ซึ่งออกโดยไมขัดกับกฎหมาย
วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๑๒ ในการสมัครเปนสมาชิกพรรคสังคมธิปไตยใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ
ของพรรคตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค เลขาธิการพรรค หรือ ตอประธานสาขาพรรค จากนั้นให
นายทะเบียนสมาชิกพรรค เลขาธิ การพรรค หรื อประธานสาขาพรรคพิ จารณาเสนอต อคณะกรรมการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

บริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคั ด ค า นผู ส มั ค รเป น สมาชิ ก สามั ญ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ ภายในระยะเวลา
อันสมควร โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองคนหรือสมาชิกสามัญไมนอยกวาหาคน
รับรอง และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
(๑) คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวน
คําคัดคานไวเปนความลับ
(๒) การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคาน
เปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
(๓) คณะกรรมการบริหารอาจใหผูสมัครเปน สมาชิกเขาชี้แ จงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในการพิจารณาคําคัดคานและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริหาร
(๔) ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิก โดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามหมวดวาดวยการลงโทษสมาชิก
(๖) ประพฤติมิชอบหรือไมปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกระทํา
การอื่นที่สมควรถูกลงโทษ และที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหออก
(๗) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามข อ ๑๔ (๕) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ
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ถา สมาชิก ผู นั้น ไดอุ ท ธรณ ตอ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บวั น นั บแต วัน ที่ พรรคมี ม ติ
โดยคั ด ค า นว า มติ ดั ง กล า วมี ลั ก ษณะตามบั ญ ญั ติ ม าตราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตราของรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๕ การลาออกจากสมาชิก ภาพของพรรคให ถือ วา สมบูรณ เมื่ อไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ ในกรณีที่สมาชิกมีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในพรรคเพื่อชวยเหลือกันและกันหรือ
ทํางานใหแกพรรค และหากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นวาการรวมตัวหรือกลุมดังกลาวทําใหการ
ดําเนิน งานพรรคไมเปน ไปตามหรือไมสงเสริม อุดมการณ หลักการพื้น ฐาน หรือ นโยบายพรรค
รวมทั้งขัดตอมติหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคยอมมีมติใหยุบเลิกการรวมกลุม ดังกลาวหรือจัดใหมีการรวมกลุม ใหมได
โดยความเปนสมาชิกรายบุคคลของพรรคยังคงมีอยูตอไป และใหคณะกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุม
ใหญพรรคทราบ
สวนที่ ๒
หนาที่และสิทธิของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จายคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค เขารวมประชุม รวมกิจกรรมพรรค ปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริหารพรรค มติคณะกรรมการสาขาพรรค มติที่ประชุมใหญและวิสามัญพรรค มติที่
ประชุมใหญและวิสามัญสาขาพรรค และ พิทักษรักษาพรรคใหมั่น คงยั่งยืน และอื่น ๆ ที่ไมขัดกับ
ที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด และ ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
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(๓) รวมรับ ผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรว มมือ ในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกตามอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๔) สนับสนุนสมาชิกผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๕) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๖) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ บริ ก ารและประโยชน อั น ควรจากพรรคตามระเบี ย บพรรคว า ด ว ยการ
ใหบริการและประโยชนแกสมาชิก ทั้งนี้ตามขอบเขตแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
(๕) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๙ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคออกระเบี ย บพรรคว า ด ว ยการให บ ริ ก ารและ
ประโยชน แ ก ส มาชิ ก ในกรณี ที่ ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บว า ด ว ยการนี้ ใ ห ดํ า เนิ น การไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคออกระเบียบพรรควาดวยแนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ความคิด เห็ น และญั ตติ ตอ ที่ป ระชุ มใหญ พรรคของสมาชิ ก ในกรณีที่ ยั งไมมี ระเบี ย บว าด วยการนี้
ใหดําเนินการไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๓
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๑ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
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(๑) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิก ในฐานะที่สมาชิกพรรคเปนเจาของพรรค
(๒) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางสรางสรรค เปนระบบ และตอเนื่องเพื่อใหพรรค
ประสบความสําเร็จ ในทางการเมืองและการบริหารประเทศตามเจตนารมณ อุดมการณ หลักการ
พื้นฐาน และ นโยบายพรรค
(๓) พรรคจะยกระดั บ สถานภาพและมาตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก และครอบครั ว
ใหสูงขึ้น และจัดกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางและเปนประโยชนตอความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก
ความสามัคคีของมวลสมาชิก และความผูกพันที่สมาชิกทั่วประเทศจะมีตอพรรค
(๔) พรรคจะให ก ารสงเคราะห แ ก ส มาชิ ก ที่ ป ระสบความเดื อ ดร อ น และประสาน
ความรวมมือกับบุคคล คณะบุคคล ชุม ชน และองคการตาง ๆ เพื่อการบรรเทาทุกข การคุม ครอง
สมาชิ ก ให พ น จากอิ ท ธิ พ ลและอํ า นาจมื ด และการอั น เป น สาธารณประโยชน ข องสมาชิ ก พรรค
ตามขอบเขตแหงศักยภาพของพรรค
(๕) พรรคจะใหการศึกษา การเรียนรู และฝกอบรม ในดานการเมือง การบริหารประเทศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการงานของพรรคแกสมาชิก
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกยอมตั้งอยูบนจิตสํานึกของความเสียสละและ
รับผิดชอบตอสวนรวมของสมาชิกที่มีตอพรรคดวย
สวนที่ ๔
การกลาวหาและการลงโทษสมาชิกพรรค
ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีการกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดหรือหลายคนวาไดกระทําหรือ
ละเวนการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสาขาพรรค
หรือ ตอพรรค หรือ สาขาพรรค และควรแกการลงโทษ ใหคณะผูประสงคจะกลาวหาทําหนังสือ
รองเรียนตอหัวหนาพรรคโดยมีรายชื่อและลายมือชื่อผูรองเรียนหรือรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
ขอ ๒๔ ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวปรากฏวาไมมีมูลความจริง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่ง
ยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลความจริงใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานผลการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อชี้ขาด หรื อ
แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาพรรค
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หรื อ นํ า เรื่ อ งกล า วหาและผลการสอบสวนเข า หารื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรค ตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา และสามารถเขาชี้แจง
ตอบุคคลหรือคณะกรรมการสอบสวนได
ขอ ๒๖ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) เห็นควรลงโทษใหออกจากการเปนสมาชิกพรรค
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหออกจากสมาชิกพรรคและทํา
การลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจากทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๒๗ การลบชื่ อ สมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรออกจากทะเบี ย นพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๔
สวนที่ ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมือง
และกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปน พรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปน ที่
ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุก ระดั บ ต อ งยึด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝน ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝน กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอัน เปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๙ ในการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคและผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองของพรรคควรไดยึดถือและปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองตามที่รัฐสภา องคการ หรือ คณะกรรมการที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจกําหนด
หมวด ๓
ระบบการบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
โครงสรางของพรรค
ขอ ๓๐ โครงสรางพื้นฐานของพรรคประกอบขึ้นจากสมาชิกหลากหลายประเภทของความ
เปนประชาชน อาทิ คนทํางาน แรงงาน เกษตรกร ชุมชน นักพัฒนาเอกชน นักศึกษาและเยาวชน
สถานประกอบการและ นักธุรกิจเพื่อสังคม ผูประกอบวิชาชีพหรืออาชีพตาง ๆ เปนตน
ขอ ๓๑ ภายใตโ ครงสร างของพรรค พรรคส งเสริ ม ใหส มาชิ กมี การรวมกลุม หรื อการ
รวมตัวกันระหวางสมาชิกภายในพรรค ซึ่งอาจจะจัดตั้งขึ้นตามพื้นที่ ชุมชน ประเภทกิจกรรมในสังคม
สาขาอาชีพ ความชํานาญ ความสนใจ หรือ อื่น ๆ เพื่อใหมีการจัดระบบประชาธิปไตยภายในพรรค
แบบมีสวนรวมที่ดีจากสมาชิก ปองกันการมีเผด็จการภายในพรรค การชวยกันจัดเก็บคาบํารุงพรรค
การรวมมือรวมใจชวยเหลือกัน การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสงเสริม การศึกษาระหวาง
สมาชิก และการสงเสริมวินัยและการสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง อันสอดคลอง
กับสิทธิการรวมตัวของประชาชนตามที่รัฐ ธรรมนูญรับรอง และทั้งนี้ใหเปน ไปตามระเบียบพรรค
วาดวยระบบสมาชิก
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ขอ ๓๒ โครงสรางของพรรคจะเนน การผสมผสาน (บูรณาการ) กัน ระหวางการจัดตั้ง
ในแนวประชาธิปไตยแบบรวมศูนยและการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น
ขอ ๓๓ พรรคจะมีสํ า นัก งานสาขาในภาคต าง ๆ โดยสาขาพรรคจะรั บ นโยบายพรรค
กระจายไปปฏิบัติตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ แตใ นขณะเดียวกันสาขาพรรคก็มีความเปน อิสระ
ในการบริหารพรรคตามหลักนิยม ยุทธศาสตร (แนวทาง) และกรอบนโยบายโดยภาพรวมของพรรค
โดยจัดใหมีสาขาตามจังหวัด อําเภอ ตําบล และ หมูบาน ตามความเหมาะสมและเปนไปได
ขอ ๓๔ พรรคจะมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค ดังที่ระบุในสวนที่ ๒ คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรค ดังที่ระบุในสวนที่ ๓ สาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค
และการบริหารสาขาพรรค
(๓) คณะกรรมการกลางพรรค ดังที่ระบุในสวนที่ ๔ คณะกรรมการกลางพรรค
(๔) คณะกรรมการเฉพาะดาน อาทิ คณะกรรมการส งเสริมความเปน ประชาธิ ปไตยใน
พรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง คณะกรรมการคั ดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ ง
พรรคการเมือง คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป ตามที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
(๕) คณะกรรมการ คณะทํ า งาน เช น คณะผู บ ริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค
คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และ
คณะกรรมการความรวมมือ เปนตน และ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการสาขาแตงตั้ง
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๕ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย
โดยการเกิ ด มี อายุไ มต่ํ ากวา ยี่สิ บป บริ บูร ณ และไม มีลั กษณะตอ งห ามตามที่ รัฐ ธรรมนูญ กํา หนด
จํานวน ๘ - ๒๑ คน โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสมาชิกสามัญ ประกอบดวยตําแหนง
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
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เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารอื่น
๓๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตําแหนงตาง ๆ ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ

ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการกลางพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งประชุมกันกอนการประชุมใหญ
สมาชิกพรรคเพื่อเสนอจํานวนและรายชื่อบุคคลตามตําแหนงตาง ๆ สมควรเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อใหที่ประชุมใหญสมาชิกพรรคเลือกตั้ง
(๒) สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวายี่สิบ คนที่อยูในที่ประชุมใหญพรรคอาจเขาชื่อกันขอ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจํานวน รายชื่อบุคคล และตําแหนง ที่คณะกรรมการกลางพรรคเสนอนั้นได
โดยการเปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกลาวใหกระทําไดโดยการขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสมาชิกพรรค
ในคราวนั้น
(๓) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคเลื อ กตั้ ง บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น กรรมการบริ ห ารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ประสบการณ การเสียสละใหกับพรรค
และความเหมาะสมอื่น ๆ
(๔) ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๓) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากสาขา
และภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคอาจไมอยูในที่ประชุมใหญก็ได
การลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหลงมติโดยการลงคะแนนลับ และใหเลือกตั้ง
ทีละตําแหนง
ขอ ๓๗ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคอยู ใ นตํ าแหนง คราวละสี่ป และอาจไดรับ การ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีก
ขอ ๓๘ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
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(๕) จงใจหรื อเจตนาทํา ลายพรรคให เ กิ ดความเสี ยหายทั้ ง ทางตรงและทางอ อม ขั ด มติ
ที่ประชุมพรรคและที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกและกรรมการบริหารตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปลาออกดวย ใหถือวา
ความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออาจ
มีมติใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญหรือสามัญพรรคเพื่อเลือกตั้งซอมหัวหนาพรรคและกรรมการพรรค
บางคนหรือ คณะกรรมการบริห ารพรรค ชุด ใหม ทั้ง คณะก็ ได ทั้ง นี้จ ะต อ งดํ าเนิน การที่ ไม ขัด กั บ
ที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) (๖) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แ ทน และใหเลขาธิการหรือกรรมการผูที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ทําการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบ
วาระและนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในข า งต น ให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจในการเรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคที่พน จากตําแหนงอยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอ ไปจนกวานายทะเบียน
พรรคการเมือง จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามอุดมการณ หลักการพื้นฐาน นโยบาย ขอบังคับ
ระเบียบพรรค พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญพรรค
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(๒) ออกระเบียบ แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือ คณะอนุกรรมการ และจัดตั้ง
หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานพรรค นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และ กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงิ น เพื่อ เปน คา ใชจ ายเกี่ ยวกั บการเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือ นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม 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 ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้ง
แตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ความเห็ น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายตา ง ๆ ของพรรค
คณะผู บ ริ ห ารหรื อ เจ า หน า ที่ พ รรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค คณะกรรมาธิ ก ารต า ง ๆ ของพรรค
คณะกรรมการรั ฐ สภาของพรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการอื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช
คณะกรรมการที่ก ารแต งตั้งหรือถอดถอนจะตอ งกระทําโดยที่ป ระชุม ใหญพ รรค รวมทั้งให ความ
เห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เห็นวาจําเปน
(๘) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งหรือถอดถอนบุคคลผูทําหนาที่เปน คณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เพื่อรับการเลือกตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมใหญพรรค
(๙) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๑๐) ยุบเลิกพรรค โดยมติที่ประชุมใหญพรรค
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(๑๑) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๒) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๓) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๔) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๕) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๖) จัดแบงและจัดตั้งหนวยงาน และสถาบัน ตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการ
ตามนโยบายของพรรคและให ความเห็ น ชอบในการแตงตั้ง เจาหนา ที่หรือลูกจ างประจํา พรรคหรื อ
ชั่วคราว
(๑๗) แตงตั้งหรือถอดถอนคณะผูบริหารหรือเจาหนาที่ของพรรค อาทิ ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย
หัวหนาแผนก ผูดํารงตําแหนงผูชวยตาง ๆ หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๘) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๙) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๔๐ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ตัวแทนพรรคในการแสดงจุ ดยืน ของพรรค การนําและกํา กับภาพรวมการ
ดําเนิน งานของพรรค ใหเปนไปตามอุดมการณ หลักการพื้นฐาน นโยบาย และแผนงานของพรรค
การประสานการทํางานกับองคการและบุคคลภายนอกพรรคและตอประชาชน และ ทําหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(ข) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และ เป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก สภา
ผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เป น ประธานของที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค ที่ ป ระชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการ
บริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย ตลอดจนดําเนินการประชุมดังกลาว
(ฉ) เปนผูลงนามประกาศ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการ บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ
(ฌ) ดูแลใหมีการแกไขขอบังคับและนโยบายพรรคใหสอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามที่กฎหมายวาดวย
พรรคการเมืองกําหนด
(ญ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบพรรค มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมใหญพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) จัดระบบการบริหารงานพรรคและสํานักงาน ใหการรวมมือกับหัวหนาพรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินงานพรรคใหเปนไปตามอุดมการณ หลักการพื้นฐาน นโยบาย
และแผนงานของพรรค การประสานงานกับสมาชิกภายในพรรค จัดระบบงานสํานักงานและธุรการ
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กํากับดูแลการทํางานของเจาหนาที่แ ละอาสาสมัคร การจัดประชุม พรรคในวาระและโอกาสตาง ๆ
การวางแผนการเลือกตั้ง
(ข) ปรึกษาหารือกับหัวหนาพรรคในการเรียกประชุมใหญพรรค ประชุมคณะกรรมการ
กลางพรรค ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และการประชุมอื่น ๆ อาทิ การประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และ การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
ที่ประชุมใหญพรรค และ ที่ประชุมอื่น ๆ ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(ง) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
(จ) เปน ผูเสนอรายงานผลการดําเนิน งานของพรรคตอ คณะกรรมการบริหารพรรค
ตอที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุม
ใหญพรรค
(ฉ) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(ช) ทําหนาที่อื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรค จัดระบบการเงิน แสวงหารายได และกํากับดูแลกิจกรรมการเงินอื่น ๆ ของพรรค
ตามที่ คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัม พัน ธแ ละใหขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกับพรรคและผลงานของพรรค
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคทํ า หน า ที่ แ สวงหา รวบรวม จั ด ทํ า ทะเบี ย น เพิ่ ม พู น
และรักษาสมาชิกพรรค
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(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ จํา เป น หรือ เห็ น สมควรให คณะกรรมการบริ หารพรรคมอบหมายให
กรรมการบริหารพรรคในบางตําแหนงหรือกรรมการบริหารอื่น ของพรรค รับผิดชอบงานในฐานะ
เจา หนา ที่ผูบ ริห ารพรรคในบางตําแหน งงานดว ยก็ ได อาทิ ผูอํ านวยการพรรค ผู อํา นวยการฝา ย
และอื่น ๆ
ขอ ๔๒ การดําเนิ น งานพรรคใหเน นบทบาทการเปน ผูนํารวม และโดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ใหหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค และ เลขาธิการพรรค มีดุลอํานาจที่ใกลเคียงกัน รวมกันทํางาน
อย า งใกล ชิ ด และส ง เสริ ม กั น และกั น รวมทั้ ง ร ว มกั น ตั ด สิ น ใจป ญ หาร ว มและสํ า คั ญ ของพรรค
ที่ไมสามารถนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดทันทวงที
ขอ ๔๓ กรรมการบริห ารหรือ สมาชิ กพรรคที่ไดรับ การเลื อกตั้ง เปน สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร หรือ ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมติพรรค เวนแตกฎหมายวาดวย
พรรคการเมืองกําหนดเปนอยางอื่นก็ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๔๔ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือรัฐ มนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ
ของพรรคจะตองบริจาคเงินอยางนอยรอยละ ๑๐ ของเงินเดือนใหแกพรรค
สวนที่ ๓
สาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค และการบริหารสาขาพรรค
ขอ ๔๕ สาขาพรรคประกอบขึ้ น ใน ๔ ภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอ ๔๖ ในการจัดตั้งสาขาพรรคในภาคตาง ๆ และการรับสมัครสมาชิกพรรคใหคณะ
กรรมการบริหารพรรคดําเนิน การใหไดสมาชิกไมนอยกวาหาพัน คนในทุกภาค และใหดําเนิน การ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับจากวันที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
ขอ ๔๗ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงคข องสมาชิ กสามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๔๘ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
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(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก สามั ญ ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล ว ให แ จ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมือ งทราบภายในสิบ หาวั น เพื่อดํ าเนิน การตามกฎหมายต อไป การประชุ ม เพื่อเลือ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสมาชิกสามัญ
ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด จํานวน ๘ - ๑๕ คน ประกอบดวยตําแหนง
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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ขอ ๕๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงไดอีก
ขอ ๕๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสาขาพรรคชุดกอน และตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารพรรค
เสนอจํานวนและรายชื่อบุคคลพรอมตํา แหนงตอที่ประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อ รับการเลือกตั้งเป น
คณะกรรมการสาขาพรรค
(๒) ในกรณีที่สาขาพรรคมีการจัดตั้งใหม การนําเสนอจํานวน รายชื่อบุคคล และตําแหนง
เพื่อรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรกใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เสนอ
(๓) สมาชิกสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาสิบคนที่อยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรคอาจเขาชื่อ
กันขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจํานวน รายชื่อบุคคล และตําแหนง ที่คณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
ชุดกอนหรือ คณะกรรมการบริหารพรรคเสนอนั้นได โดยการเปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกลาวใหกระทําได
โดยการขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคในคราวนั้น
ขอ ๕๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองรวมกันทุกสาขา
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เปน การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทุกประเภท ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามอุดมการณ หลักการพื้นฐาน นโยบาย ขอบังคับ ระเบียบพรรค
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ มติที่ประชุมใหญสาขาพรรค และ
มติคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ขอ งสาขาพรรคเ พื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรค และ ประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการ บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๕๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมี
อํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติหน าที่ต อ ไปจนกวานายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๕
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(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๖) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ไมปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมใหญสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุม
ใหออก
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปน ผูแทนสมาชิก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญ
ไดใหมอบหมายให รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๕๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรอง งบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับ แตวัน สิ้น ปปฏิทิน และจัดทํา
ขอเสนอของสาขาพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๕๙ การประชุมใหญสาขาพรรคใหมีขึ้นกอนการประชุมใหญพรรคอยางนอย ๑ เดือน
ขอ ๖๐ ใหมีระเบียบภายในสาขาเพื่อการบริหารพรรคที่ดี ตามความเหมาะสมแกกาล
และความพรอมในสาขาตาง ๆ โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๔
คณะกรรมการกลางพรรค
ขอ ๖๑ ใหมีคณะกรรมการกลางพรรคอันประกอบดวยคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ
และกรรมการสาขาพรรคในตําแหนงประธานสาขา รองประธานสาขาอัน ดับที่หนึ่ง และเลขาธิการ
สาขาพรรค
ขอ ๖๒ คณะกรรมการกลางพรรคมีหนาที่
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(๑) กําหนดจํานวนและรวบรวมรายชื่อบุคคลสมควรไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค
เสนอตอที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของพรรค และใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมใหญพรรค
ในการปรับปรุงการดําเนินงานพรรค
ขอ ๖๓ ในการประชุม คณะกรรมการกลางพรรคใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม
และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖๔ กรรมการกลางพรรคพ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ กรรมการผู นั้ น พ น จากตํ า แหน ง
ในคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการสาขาพรรค
หมวด ๔
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม หรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือ
สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู เขาชื่อรองขอเปน หนังสือ
ตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ในระหวางที่ดําเนิน การตามมาตรา ๒๖ ของกฎหมายพรรคการเมือง ใหองคประชุมใหญ
ประกอบดวย
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(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาที่มี
(๓) สมาชิ ก พรรคไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู หรื อ ไม น อ ยกว า
หนึ่งรอยคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
ขอ ๖๖ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๗ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๕) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
ขอ ๖๘ ในการประชุมใหญสมาชิกพรรคตามขอ ๖๗ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
สามรอยคนจึงจะเปนองคประชุม และในการประชุมใหญวิสามัญสมาชิกพรรคตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวาสองรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถือเสีย งข างมากของสมาชิก ที่มาประชุ ม ในกรณีที่ มีเ สีย งเทากั น ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติใ นที่ป ระชุมใหญใ หก ระทําโดยเปด เผย แตการลงมติใ นเรื่องที่ กฎหมายวาดว ย
พรรคการเมืองกําหนดตอไปนี้ใหลงคะแนนลับ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการหรือกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยในพรรคการเมื อ ง และการลงมติ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งหรื อ สมาชิ ก ผูเ ข า ประชุ ม ไม น อ ยกว า หนึ่ง ร อ ยคนร องขอให
ลงคะแนนลับ
ขอ ๖๙ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
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ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญพรรคการเมืองเปน ครั้งแรกตามมาตรา ๒๗ ของกฎหมาย
พรรคการเมืองอยางนอยใหกระทําในเรื่องตอไปนี้
(๑) การทบทวนขอบังคับพรรคที่ไดจดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) การทบทวนนโยบายพรรคที่ไดจดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๓) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคแทนคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด แรกที่ ไ ด
จดทะเบียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) เรื่องอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือ ตัวแทนสมาชิกพรรคไมนอยกวาหารอยคน
ขอ ๗๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปน ประชาธิปไตยในพรรค
การเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และ การพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือ ตัวแทนสมาชิกพรรคไมนอยกวาหารอยคน
(๙) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
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(๑๐) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๒ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๓ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดื อ นต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปน ผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือ เรียกประชุมเปน พิเ ศษอีกก็ไดตาม
ความจํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีประชุม พิเ ศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
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หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด และ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเ ขาชื่อร องขอใหเรียกประชุม วิสามัญ ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๗ ญั ต ติ ข องผู ข อให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ต อ งเสนอต อ ประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๗๘ การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรค ประกอบด ว ยสมาชิ ก
ของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๙ ในการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ สาขาพรรคต อ งมี ส มาชิ ก ตามข อ ๗๘ มาประชุ ม
ไมนอ ยกวา หนึ่ง รอยคน จึงจะเปน องคป ระชุ ม และในการประชุม ใหญวิส ามัญสาขาพรรคตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหกสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติในที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติในเรื่องตอไปนี้ให
ลงคะแนนลับ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการหรือกรรมการบริหารสาขาพรรค และการลงมติในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคหรื อสมาชิกสาขาพรรคผูเข าประชุม ไม นอยกวาหา สิบคนรองขอ
ใหลงคะแนนลับ
ในการประชุมใหญสาขาพรรค หัวหนาพรรคอาจมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง
หรือหลายคนเขารวมหรือสังเกตการณการประชุมได
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ขอ ๘๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการอื่น ๆ ตามระเบียบพรรค
ขอ ๘๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และ
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปน ผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารอง
ขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๘๔ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ตอ งมี กรรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธาน
ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๘๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
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หมวด ๕
ที่ปรึกษา คณะทํางาน อาสาสมัคร และเจาหนาที่พรรค
สวนที่ ๑
ที่ปรึกษา คณะทํางาน และ คณะอนุกรรมการ และ การสิ้นสุดสภาพ
ขอ ๘๖ พรรคมีคณะที่ปรึกษาคณะหนึ่งตามจํานวนที่เหมาะสม โดยมีประธานคนหนึ่งและ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย โดยมีวาระไมเกิน ๔ ป
ขอ ๘๗ ที่ปรึกษา และคณะทํางานของพรรคอาจไมเปนสมาชิกพรรคก็ได แตจะตองมี
ศรัทธาตอและสนับสนุนใหพรรคบรรลุเจตนารมณ อุดมการณ หลักการพื้นฐาน และ นโยบายและ
แผนงานของพรรค
ขอ ๘๘ พรรคอาจตั้งคณะทํางานและ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อมีหนาที่รับผิดชอบ
ใหเปนไปตามภารกิจที่ประชุมใหญและหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๘๙ พรรคอาจมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานพรรคโดยไมจํากัดจํานวนและใหมีสิทธิ
เขารวมประชุมพรรค และไมกําหนดวาระอายุการเปนอาสาสมัคร
ขอ ๙๐ การสิ้นสุดสภาพของที่ปรึกษา คณะทํางาน และอาสาสมัครเกิดขึ้นเมื่อครบวาระ
ตาย ลาออก ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนเวลา ๓ เดือนติดตอกัน ไมมีผลงานหรือผลงานไมเปนไป
ตามเปาหมายและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือหนาที่ หรือประพฤติมิชอบ
หรือไมปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร มติที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรค มติที่
ประชุมใหญพรรค หรือมติที่ประชุมใหญสาขาพรรค และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหออก
สวนที่ ๒
เจาหนาที่และอาสาสมัครของพรรค
หนาที่และสิทธิ และ การสิ้นสุดสภาพ
ขอ ๙๑ พรรคจะสงเสริม ใหมีเจาหนาที่และอาสาสมัครของพรรคที่มีจํานวนที่เหมาะสม
มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในการดําเนินงานพรรค
ขอ ๙๒ พรรคให ความสํ าคั ญแกค วามคิด เห็ น ของเจา หน าที่ แ ละอาสาสมั ค รของพรรค
ตามกระบวนการประชาธิปไตยของพรรค
ขอ ๙๓ เจาหนาที่พรรคมีหนาที่ปฏิบัติงานตามอุดมการณ หลักการ นโยบาย แผนงาน
และโครงการของพรรค
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ขอ ๙๔ อาสาสมัครของพรรคมีหนาที่ชวยเหลือกรรมการพรรคหรือเจาหนาที่พรรค และ
ปฏิบัติงานตามอุดมการณ นโยบาย แผนงาน และ โครงการของพรรค
ขอ ๙๕ เจาหนาที่และอาสาสมัครของพรรคอาจไมเปนสมาชิกพรรคก็ได
ขอ ๙๖ เจาหนาที่และอาสาสมัครของพรรคสิ้นสุดสภาพเมื่อลาออก หรือ เปนไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๖
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
สวนที่ ๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ขอ ๙๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๙๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวัน สิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
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สวนที่ ๒
งบการเงิน
ขอ ๙๙ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีท่ีมีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับ สนุ น จากรั ฐ และรายไดอื่ น ที่มี กับการใชไ ปของค าใชจา ยดํ าเนิ น การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๑๐๐ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุม
ใหญ ของพรรคการเมื องอนุ มัติ ภ ายในเดือ นเมษายนของทุ ก ป โดยแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบล วงหน า
และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอ ยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
สวนที่ ๓
รายได คาธรรมเนียม คาบํารุง และ การรับบริจาค
ขอ ๑๐๑ ใหคณะกรรมการบริหารจัดทําระเบียบในเรื่องรายได คาธรรมเนียม และคาบํารุง
พรรค ใหไดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งปองกันการทุจริต
ขอ ๑๐๒ การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินจากบุคคลหรือองคการตาง ๆ ใหกรรมการพรรค
ผูทราบวาจะมีการบริจาคหรือรับบริจาคมาแลวติดตอประสานงานกับเหรัญญิกพรรคเพื่อนําเงินเขาบัญชี
พรรค และออกใบเสร็ จรับเงิ น แกผู บริจาคภายในสามวัน นับ จากการได รับบริจ าค และใหบัน ทึ ก
ชื่อ - สกุล และหรือ องคการผูบริจาคและยอดเงินใหเปนระบบที่ดี และทั้งนี้ใหดําเนินการสอดคลองกับ
ที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
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หมวด ๗
ระเบียบพรรค
ขอ ๑๐๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดใหมีระเบียบพรรคในดานตาง ๆ อาทิ ระเบียบ
การประชุมประเภทตาง ๆ ระเบียบระบบสมาชิกพรรค ระเบียบการใหบริการและประโยชนแกสมาชิก
ระเบียบการเงิน และบัญชี ระเบียบกองทุน พัฒนาการเมืองของพรรค ระเบียบการใหการศึกษาและ
ฝกอบรมสมาชิก และประชาชน และ อื่น ๆ เพื่ อทํ าให การบริ หารพรรคมีระบบที่ดีแ ละสามารถ
ดํา เนิ น งานพรรคได อ ย างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ระเบีย บพรรคเหล า นี้ใ ห ร วมทั้ ง ที่ ก ล าวถึ ง ตรงส ว นอื่ น
ในขอบังคับนี้ไวแลว และ อื่น ๆ ที่อาจกําหนดในภายหลัง
ขอ ๑๐๔ การออกระเบียบพรรคในดานตาง ๆ และการแกไขใหดําเนินการสอดคลองกับ
เจตนารมณและสาระของขอบังคับพรรคฉบับนี้ ทั้งไมขัดตอกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง และใหผาน
การเห็นชอบโดยเสียงสวนใหญของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๕ ใหหัวหนาพรรครับผิดชอบดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบพรรค
หมวด ๘
ความรวมมือระหวางพรรคกับองคการอื่น ๆ ในสังคม
ขอ ๑๐๖ พรรคพึงประสานงานกับองคการตาง ๆ ของประชาชน ที่อาจจดทะเบียนจัดตั้ง
ตามกฎหมายหรือรวมตัวโดยสมัครใจตามสิทธิที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ เพื่อการสงเสริมประชาธิปไตย
การรวมมือกัน ในทางที่เปน ประโยชนแ กประชาชน การแกปญหาสวนรวมของประเทศ การขยาย
สมาชิกของพรรค และการรักษาวินัยที่ดีของความเปนสมาชิกองคกรประชาธิปไตย
ขอ ๑๐๗ ใหมีคณะกรรมการความรวมมือระหวางพรรคกับองคการตาง ๆ เพื่อประโยชน
ตามขอ ๑๐๖ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบพรรคในการดังกลาว
หมวด ๙
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๘ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคและกรรมการผูรั บ ผิด ชอบด า นการศึ กษาและ
ฝกอบรมของพรรคจัดใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ นโยบาย แผน
และโครงการของพรรค และเกี่ยวกับการเมืองไทย และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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ขอ ๑๐๙ คณะกรรมการพรรคและผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
จะตองไดรับการใหความรูจากพรรคในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุมสภา กฎหมาย
สําคัญ ๆ การบริหารราชการแผนดิน และ อื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๑๐ การจัดการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนใหดําเนินการทั้งในสวนกลาง
และสาขา และ ใหรวมมือกับองคการอื่น ๆ ที่อาจเปนของรัฐ หรือ ประชาชน หรือเอกชนตามสมควร
ขอ ๑๑๑ การใหการศึกษาและความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนใหดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และหลากหลายชองทาง เชน สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งโดยการเขารวมรับการ
อบรม สัมมนา ประชุม และการศึกษาดูงานตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๑๑๒ ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให คณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว นและ แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ งให ค รบตามจํ า นวนที่ ก ฎหมาย
ไดกําหนดไว
ขอ ๑๑๓ ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ การเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรให
คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปรวมกัน รับผิดชอบคัดเลือก
ผูสมัครรับการเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๑๑๔ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีหนาที่ใ นการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริหารพรรคดังนี้
(ก) รายชื่อซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคตามขอ ๕๓ ใหความเห็นชอบ
(ข) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
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(ค) รายชื่อบุคคลตาม (ก) และ (ข) จะตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนด
ขอ ๑๑๕ การคั ด เลื อ กบุ ค คลลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ข า งต น แล ว
คณะกรรมการบริห ารพรรคอาจใช วิธี การขอความเห็ น จากที่ป ระชุ มใหญ สมาชิ ก พรรค และโดย
ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๑๑๖ การตั ดสิน คัดเลื อกบุ คคลลงสมั ครรั บเลือ กตั้ง ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรค
นําความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง และ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไป
มาประกอบการพิ จ ารณา โดยมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
ขอ ๑๑๗ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๑๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่น นั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๑๙ สมาชิกที่ประสงคจะลงสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและเขต
เลือกตั้งจะตองมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ และมีผลงานเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
หรือ วงการทางวิชาชีพ หรือ ขบวนการที่เปนประโยชนแกสังคม หรือ ในจังหวัด หรือ ทองถิ่น และ
ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและรับรองโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครแบบสัดสวนและแบบ
เขตเลือกตั้งแจงใหสมาชิก คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสาธารณชนทราบ ใหแลวเสร็จกอนวันออก
เสียงเลือกตั้งอยางนอย ๓๐ วัน หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๒๑ หัวหนาพรรคอาจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
หรือเขตเลือกตั้งก็ได แตหากสมัครในแบบสัดสวนใหเรียงชื่อหัวหนาพรรคเปนลําดับที่ ๑ ในบัญชี
รายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด
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ขอ ๑๒๒ พรรคอาจสงสมาชิกรับการเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรทุกประเภททั้งแบบสัดสวน
และแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือ แบบอื่น ๆ ที่กฎหมายอาจกําหนดใหมีขึ้น ในอนาคต หรือไมก็ได
แตทั้งนี้ไมขัดกับที่กฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๑๒๓ ผูที่จ ะลงสมั ครเปน สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรจํ าเป น ต องรั บผิ ดชอบค าใช จา ย
ในการหาเสียงตามสมควรตามที่ คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด และโดยพรรคจะรับผิดชอบ
คาใชจายใหในจํานวนที่เหมาะสม
ขอ ๑๒๔ ผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองไมหาเสียงโดยทุจริตและไมซื้อเสียง
ในการเลือกตั้ง ผูกระทําผิดดังกลาวจะตองถูกลงโทษทางวินัยและหากรายแรงจะตองถูกขับออกจากการ
เปนสมาชิกพรรคโดยมติที่ประชุมใหญ
หมวด ๑๑
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือเขารวมการจัดตั้งรัฐบาล
และการทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๒๕ ในกรณี ที่พ รรคได รั บคะแนนเสี ยงในรั ฐ สภาในจํ า นวนที่ ม ากพอสามารถจั ด
ตั้งรัฐ บาลพรรคเดียว หรือรวมกับพรรคอื่น ๆ ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม ใหหัวหนาพรรคจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้ง และใหที่ประชุมนําเสนอชื่อ
บุคคลสมควรรวมเปนรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตาง ๆ โดยเปดเผย
ขอ ๑๒๖ การเสนอบุ ค คลเข า ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งใด ๆ ให ก ระทํ า ได โ ดย
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือโดยคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายใหเปนผูเสนอ
ขอ ๑๒๗ ผูที่ไดรั บการเสนอเข าดํารงตําแหน งทางการเมือ งจะตอ งมีความเหมาะสมทั้ ง
ในความรู ความสามารถ และคุณธรรม และดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายของพรรค
ขอ ๑๒๘ พรรคอาจจะจัดสรรหมุนเวียนคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ไดรับการเลือกตั้งใหไดรับตําแหนงทางการเมืองตามความเหมาะสมและตามผลงานที่ไดทําใหเกิดขึ้น
ในการดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ผานมา
ขอ ๑๒๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคสนับสนุนใหผูที่มีตําแหนงเปนทั้งกรรมการบริหาร
พรรคและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในคราวเดียวกันไดทําหนาที่สําคัญ ๆ ในคณะกรรมาธิการและ
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อื่น ๆ และมอบหมายใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่มิใชคณะกรรมการบริหารเปน กรรมาธิการและ
ตําแหนงอื่น ๆ ตามสมควร
ขอ ๑๓๐ ผู รั บ ตํ า แหน ง ทางการเมื อ งใด ๆ จะต อ งปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ที่ ด ว ยความรู
ความสามารถ และ ประสบการณ ทั้ ง ปวง และอย า งซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และเห็ น แก ผ ลประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติเปนที่ตั้ง
ขอ ๑๓๑ ในการปฏิบัติงานตามตําแหนงทางการเมือง ใหผูแทนของพรรคนําเรื่องการทํา
หนาที่ขอคําปรึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและขอความเห็นชอบในเรื่องที่เปนหลักการ
และวิธีการที่มีนัยสําคัญและเกี่ยวของกับอุดมการณ หลักการ และนโยบายพรรค อยางสม่ําเสมอ
อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๓๒ การลาออกจากตําแหนงหรือเปลี่ยนตําแหนงทางการเมืองจะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๓๓ การลงมติ ใ นเรื่ องสํ าคั ญ ๆ ในที่ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรีห รื อรั ฐ สภาใหผู ดํา รง
ตําแหนงทางการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวของนําเสนอแนวทางการลงมติตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของพรรคกอน และใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแสดงความคิดเห็นสอดคลอง
กับมติที่คณะกรรมการพรรคเห็นชอบ เวนแตรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนดไว
เปนอยางอื่น ก็ใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๑๓๔ ใหคณะกรรมการบริหารจัดตั้งรัฐมนตรีเงาสอดคลองกับกระทรวงตาง ๆ ในการ
บริหารราชการแผนดิน และหมั่นปรับปรุงความรูและความสามารถ รวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคอยูเสมอเพื่อใหเกิดประโยชนแกการบริหารราชการแผนดินอยางเต็มที่
ขอ ๑๓๕ พรรคอาจสนับสนุนการดําเนินงานของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามสมควร
ทั้งในทางการวิชาการ ขอมูล การเงิน อุปกรณ และ บุคคล
หมวด ๑๒
การเลิกหรือควบรวมพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๓๖ การเลิกหรือควบรวมพรรคใหกระทําไดโดยอนุมัติของที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๓๗ ที่ประชุม เสีย งขางมากของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ คณะกรรมการ
กลางพรรค หรือ สมาชิกพรรคไมนอยกวา ๑๐๐ คน สามารถเสนอญัตติการเลิกหรือควบรวมพรรค
ตอที่ประชุมใหญพรรค
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ขอ ๑๓๘ การเลิกหรือควบรวมพรรคจะตองใชเสียงเกินกวา ๓ ใน ๔ ของตัวแทนพรรค
จากสาขาตาง ๆ ที่มีสิทธิออกเสียง
ขอ ๑๓๙ การเลิ ก หรื อ ควบรวมสาขาพรรคให อ าศั ย หลั ก เกณฑ ต ามข อ กํ า หนดข า งต น
โดยอนุโลม แตทั้งนี้ ไมขัดกับที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๔๐ กรณีเลิกสาขาพรรคใหนําทรัพยสินของสาขาพรรคมอบหรือโอนใหแกพรรค
ขอ ๑๔๑ กรณีเลิกพรรคใหนําทรัพยสินของพรรคมอบใหจัดสรรแกองคกรที่ทําประโยชน
แกการเมืองตามแนวอุดมการณของพรรค กองทุนพัฒนาการเมือง องคการสาธารณประโยชน และอื่น ๆ
ตามมติที่ประชุมใหญพรรคครั้งสุดทาย
หมวด ๑๓
การตีความและแกไขขอบังคับพรรค
ขอ ๑๔๒ การตีความขอบังคับพรรคใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค โดย
จะตองวินิจฉัยใหสอดคลองกับเจตนารมณ อุดมการณ และหลัก การของพรรค และจะตองอาศั ย
คะแนนไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมจึงจะถือเปนมติได
ขอ ๑๔๓ ที่ประชุมเสียงขางมากของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ คณะกรรมการกลาง
หรือ สมาชิกพรรคไมนอยกวา ๑๐๐ คน สามารถเสนอญัตติขอแกไขขอบังคับพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๔๔ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับพรรค
รวมทั้งระเบียบพรรคใหมีระบบการบริหารงานพรรคที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสอดคลอง
กับกฎหมาย วาดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยูเสมอ
ขอ ๑๔๕ ขอบังคับที่แกไขแลวใหจดทะเบียนตอทางราชการตามที่กฎหมายกําหนด
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