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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคราษฎร
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองได รับจดแจงการจั ดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคราษฎร
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคราษฎร ดังนี้
นโยบายพรรคราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑
“พรรคราษฎร” จัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่สรางความเจริญรุงเรือง
ใหแกประเทศชาติ ธํารงไวซึ่งศาสนา พิทักษและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งปกปกษ
และส งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริ ยท รงเป น ประมุข ของชาติ
ตลอดจนจะยึดมั่นในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนคนไทย
โดยรวมเปนหลัก ดังนั้น จึงไดกําหนดนโยบายของการบริหารไว ๙ ดาน ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
๒.
๓.
๔.
๕.

นโยบายดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
นโยบายดานการตางประเทศ
นโยบายดานเศรษฐกิจ
นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม

๖.
๗.
๘.
๙.

นโยบายดานพลังงาน
นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายดานการบริหารกระบวนการยุติธรรม
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๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
พรรคจะดําเนิน กิจ กรรมดานการเมื องและการปกครองโดยยึดมั่น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง
การสงเสริม การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่น และชุมชน และการสงเสริมความสมัครสมานสามัคคี
ของคนในชาติ รวมทั้งจะพัฒนากฎหมายและระบบราชการใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และรวดเร็ว
ทั้งนี้ โดยเนน ความสําคัญตามหลักการประชาธิปไตยที่สงเสริม ใหเปน การปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
๑.๑ ดานการเมือง
(๑) จะสงเสริมใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๒) ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพอย า งสมบู ร ณ ภายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย และปลูกจิตสํานึกสงเสริมใหคนไทยมีความรักชาติอยางถูกตอง มีจิตสํานึก
ในหนาที่และความรับผิดชอบตอประเทศและสังคมสวนรวม
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อให
การมีสวนรวมของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนและสื่อมวลชนใหเขามา
มีสวนรวมอยางจริงจังในการจัดการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความสุจริตและ
โปรงใส
๑.๒ ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๑) ผลักดันและสงเสริมใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน
(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจ หนาที่แ ละความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ รวมใหมีระบบถวงดุล
และตรวจสอบการบริหารราชการในแตละระดับ เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจ และสามารถพึ่งพาตนเอง
ในกิจการของทองถิ่นได รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงเจตนารมณและความตองการที่แทจริง
ของประชาชนในทองถิ่น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๕) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการกํ า หนดผลตอบแทน สวั ส ดิ ภ าพและสวั ส ดิ ก ารของ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเกียรติและศักดิ์ศรี
(๖) สงเสริมใหเกิดระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้ งจัดใหมีกลไกในการติ ดตามและรายงานผลการตรวจสอบไปยั งผูรอ งเรีย น
หรือสาธารณะ
๒. นโยบายดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
พรรคจะมุงธํารงและรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติและบูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งสิทธิ
อธิปไตยเหนือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
(๑) สง เสริ ม และสนับ สนุ น การพั ฒ นาระบบการป อ งกัน ประเทศให มี ขีด ความสามารถ
ในการปองกันตนเอง และรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือ
จากประชาชนเพื่อรวมพัฒนาระบบการปองกันประเทศ
(๒) สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของกองทัพ เพื่อใหกองทัพมีความพรอมในการรักษาไว
ซึ่งอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน และผลประโยชนของชาติ ควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาประเทศ
และการปองกันบรรเทาภัยสาธารณะ
(๓) ยึดมั่นในแนวทางเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เพื่อแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ
(๔) ผลักดันใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และสงเสริมใหเกิดกลไกระงับ
ความขัดแยงกันทางอุดมการณทางการเมืองภายใตหลักประชาธิปไตยและสันติวิธี
(๕) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้น เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
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(๖) สงเสริมการจัดระบบคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อจํากัด ควบคุมและ
ลดปริมาณและผลกระทบของปญหาตอความมั่นคงในระยะยาว ควบคูไปกับการบริหารจัดการสถานะ
และสิทธิของคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศและความมั่นคง
ของชาติ
๓. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคจะมุงสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และผลักดันการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหวางประเทศ การรักษาไว
ซึ่งศั กดิ์ ศ รีแ ละเกี ยรติ ภูมิ ของชาติ รวมทั้ งการแสวงหาและปกปอ งผลประโยชน ของประเทศและ
ของประชาชนไทยในตางแดน โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
(๑) สงเสริมการดําเนินนโยบายการตางประเทศที่เนนการทูตเชิงรุกดานเศรษฐกิจ ประกอบกับ
การทูตดานตาง ๆ เพื่อฟนฟู สรางและขยายความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือ
ระหวางประเทศในทุกดาน
(๒) เพิ่มบทบาทเชิงรุกของไทยในดานการพัฒ นาระหวางประเทศ ควบคูไปกับบทบาท
ทางดานการสงเสริมและรักษาสันติภาพและสิทธิมนุษยชนบนเวทีระหวางประเทศ ในลักษณะของ
การเปนหุนสวนกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
(๓) ผลักดัน ใหเกิดการบูรณาการทางดานนโยบาย และการดําเนิน งานของสวนราชการ
ในตางประเทศเพื่อความเปนเอกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
(๔) สงเสริม แสวงหา รักษา และคุม ครองสิทธิ โอกาสและผลประโยชนของประเทศ
รวมทั้งของภาคเอกชนและประชาชนคนไทยในตางประเทศ
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคจะดําเนิน นโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใต
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแ ละเปน ธรรม ควบคูไปกับการสงเสริม หลักปรัช ญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่กาวหนา มั่นคง และสามารถดํารงอยูบนเวที
เศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางเกื้อกูล
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๔.๑ ดานเศรษฐกิจมหภาค
(๑) สงเสริม สนับสนุนและเรงพัฒนาภาคเศรษฐกิจจริงที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศ
บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นฐานความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรมและความเปนไทย
(๒) สงเสริมการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการสงเสริมใหภาคเอกชน
เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแกไขและลดอุปสรรคของภาครัฐทางดานการเงิน การคลัง การคา และการลงทุน
ภายในประเทศ ตลอดจนการเคลื่อ นยายเงิน ทุน สิน คา บริการ และคนขามพรมแดน ใหเอื้อตอ
การดําเนิน กิ จกรรมที่เป น ประโยชน ตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ อย างยั่ งยืน และสรา งภู มิคุม กัน ใหแ ก
ระบบเศรษฐกิจและประชาชนภายในประเทศ
(๓) ผลักดันและสงเสริม ใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยูบนพื้นฐาน
ของการบริหารจัดการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม และสอดคลองกับมาตรฐานและคานิยมสากล
๔.๒ ดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
(๑) สงเสริมการผลิตภาคชนบทและสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน ดวยการสงเสริม
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในชุมชน การสงเสริมดานการระดมทุน การสงเสริมและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับระบบการผลิต การสงเสริมดานการตลาด การสงเสริมระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินคา
และบรรจุภัณฑ รวมทั้งการเชื่อมโยงและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางชุมชนกับภาคเอกชน และ
ระหวางชุมชนดวยกัน
(๒) สงเสริมการเพิ่ม ผลผลิตตอ ไรทางการเกษตร และการสรางมู ลคา เพิ่ม ใหแ กผ ลผลิ ต
ทางการเกษตรดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพควบคูไปกับภูมิปญญาทองถิ่น
(๓) สงเสริมการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาเกษตร
ทั้งการนําเขาและสงออกใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบพึ่งตนเองและอยางยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม และ
เกษตรอินทรีย
๔.๓ ดานการอุตสาหกรรมและบริการ
(๑) ผลั ก ดั น การพั ฒ นาบุ ค ลากรและแรงงานภาคอุ ต สาหกรรม และบริ ก ารใหเ พี ย งพอ
ตอความตองการและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
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(๒) สงเสริมผูประกอบการใหม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรม และการตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน
(๓) สงเสริมและกระตุนใหเกิดการพัฒนาเครือขายผูประกอบการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
การเชื่อมโยงดานการผลิตและบริการระหวางกัน
(๔) สนั บสนุน ให มี ระบบการคุ ม ครองทรั พย สิ น ทางปญ ญาที่ สอดคลอ ง และเหมาะสม
กับสังคมไทย และสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางจริงจัง
(๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเคลื่อนยาย และการกระจายวัตถุดิบและสินคา
ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและประหยัด
๕. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
พรรคจะมุ งมั่ น ในการสร างเสริม คุณ ภาพชี วิตและความมั่น คงในการดํ ารงชี วิต ให เกิ ดแก
ประชาชนคนไทย การส งเสริม คุณธรรมและจริย ธรรมภายใตหลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ และ
จะอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณและความเปนไทย เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ
สังคมคุณธรรม และสังคมที่เขมแขง โดยมีแนวนโยบายดังนี้
๕.๑ นโยบายดานการสงเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน
(๑) มุงสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ
และแหลงขอมูลความรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง โดยคํานึงศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูเปนหลัก
(๒) สงเสริมใหเกิดการปฏิรูประบบการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรู
ดวยตนเอง และหลักการเรียนรู ตลอดชีวิ ต รวมทั้งสงเสริมการปฏิรูปหลั กสูตรการศึกษา เพื่อให
หลักสูตรการศึกษามีค วามหลากหลาย สอดคลองและตรงกับความตองการในการพัฒ นาประเทศ
ในดานตาง ๆ
(๓) สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมุงเนนมาตรการทั้งดาน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและทันทวงที
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(๔) สนับสนุนใหเกิดระบบบริการทางการแพทย การสาธารณสุข และการคุมครองสุขภาพ
และสวัสดิภาพของประชาชนที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งสรางหลักประกันและโอกาสใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการและผูดอยโอกาสในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได
ทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู การดํารงชีวิต และดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดใหมีระบบการสังคมสงเคราะห
อยางเหมาะสมสําหรับผูยากไร คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได
(๖) สงเสริมและเผยแพรระบบการวางแผนครอบครัว การผดุงครรภ การอนามัยแมและ
เด็กและการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพใหประชาชนไดรับรูและสามารถปฏิบัติตามไดอยางทั่วถึง
(๗) สงเสริมการเตรียมความพรอมใหแ กบุคคลที่กําลังกาวเขาสูวัยสูงอายุ ทั้งดานสุขภาพ
โภชนาการ และสุ ข ภาพจิต รวมทั้ง สนับ สนุ น ให เ กิด ระบบการออมเพื่ อ วัย เกษี ยณและการสร า ง
หลักประกันในการคุมครองสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการจูงใจ
เพื่อใหครอบครัวสามารถดูแล ผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ
(๘) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพื่อใหแรงงานสามารถเขาสูการจางงาน
หรือสามารถพัฒนาตนเองและกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมระบบความปลอดภัยในการทํางาน
ความเปนธรรมในการจางงาน และการคุมครองแรงงานใหไดมาตรฐาน
(๙) สงเสริมและเสริมสรางหลักประกันแหงความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
เด็กและสตรี โดยมุงขจัดขบวนการคามนุษย การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการลวงละเมิด
และการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรีใหหมดสิ้นไป
๕.๒ นโยบายดานการพัฒนาชุมชนและกระบวนการประชาสังคม
(๑) สง เสริ ม สิ ทธิ ข องชุม ชนในการอนุ รัก ษห รื อฟ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ปญ ญาท องถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และสิทธิในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น การจัดระบบสวัสดิภาพ
และสวัสดิการของประชาชนในชุม ชน การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในชุม ชนทองถิ่น และการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนทองถิ่น
(๒) สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของผูนําชุมชน และปราชญชุมชนในดานการเมืองการปกครอง
และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม ของประชาชนในชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
(๔) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนที่มีเปาหมาย และผลงานที่ชัดเจน
ในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
๕.๓ นโยบายดานวัฒนธรรม
(๑) สงเสริม สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน และสงเสริมใหคนไทย
ทุกศาสนามี ความเขาใจซึ่งกั น และกัน และสามารถอยูร วมกัน ไดภายใตพ ระบรมโพธิ สมภารและ
ผืนแผนดินไทย
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อความเปน เอกลักษณและความภาคภูมิใจในความเปน ไทย
เปนแหลงสืบคนและศึกษาเรียนรูทางดานวัฒนธรรมสําหรับคนรุนหลัง และเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน
สําหรับสังคมไทย
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหนําวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมาใชเพื่อประโยชนดา นความมัน่ คง
การศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
๖. นโยบายดานพลังงาน
พรรคจะมุ งสง เสริม และผลัก ดัน ให เกิด การใชพลั งงานอย างประหยั ดและมีประสิท ธิภาพ
รวมทั้งจะสงเสริมการพัฒนาแหลงพลังงานรูปแบบใหมและพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
แนวนโยบาย ดังนี้
(๑) สงเสริมใหมีระบบการขนสงมวลชนที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การขนสงทางน้ําและการขนสงระบบราง เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน
(๒) สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซธรรมชาติ พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานชีวมวลที่สามารถผลิตไดเองภายในประเทศ เพื่อ ใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงาน
ภายในประเทศ โดยไมกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหาร
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกภายในประเทศ และการสรางความมัน่ คง
ในการเขาถึงแหลงพลังงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงานใหมากยิ่งขึ้น
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(๔) สงเสริมและพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อใชในการกํากับ ควบคุม และจูงใจใหเกิด
การใชพลังงานอยางประหยัด เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
๗. นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา
พรรคจะมุงสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู
และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแหงองคความรูของตน โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทางด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาในเชิงพาณิชย ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการนําผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาถายทอดองคความรูทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนักประดิษฐรุนเยาว และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาแกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐ กับภาคเอกชน เพื่อนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการพัฒนาภาคการผลิตภายในประเทศ
(๕) สงเสริมและผลักดันระบบการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินคาหรือผลิตภัณฑที่เปน
นวัตกรรม รวมทั้งสงเสริม การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญารูปแบบตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทย
๘. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนและชุม ชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และ
ใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และเหมาะสม
(๒) มุงใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเ วศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุม ปองกัน และกําจัดมลภาวะ
ที่มีผลกระทบตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(๔) สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับระดับของการพัฒนาวิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ควบคูไปกับ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติตามและการใชขอกําหนด
ตามพันธกรณีหรือความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อประโยชนสูงสุดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
(๕) สนับสนุนใหมีมาตรการในการควบคุมการลงทุน และการนําเขาสารเคมี สารพิษและ
วัต ถุอั น ตราย โดยยึด ถือ มาตรฐานสากลของประเทศที่ พัฒ นาแล ว เพื่ อป องกัน มิใ หป ระเทศไทย
เปน สถานที่รองรับการลงทุน ที่ลาสมัยและเปน อัน ตรายตอสิ่งแวดลอ มและชีวิตของประชาชน และ
ปองกันมิใหเปนสถานที่ทดลองหรือรองรับการจําหนายสารพิษและวัตถุอันตรายที่ต่ํากวามาตรฐาน
๙. นโยบายดานการบริหารกระบวนการยุติธรรม
พรรคตระหนั ก ว า ความเป น ธรรมและความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมจะเป น กลไกสํ า หรั บ ใน
การดํา รงชี วิ ตของประชาชนและการพัฒ นาการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ดั ง นั้ น
พรรคจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายที่รวดเร็วและเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และ
เปนธรรม
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการใชมาตรการระงับขอพิพาท นอกเหนือจากการระงับขอพิพาท
โดยศาล เพื่อใหเปนเครื่องมือของประชาชน ผูบริโภค และผูดอยโอกาส ใหมีโอกาสเขาถึงและไดใช
ประโยชนในการคุมครองและพิทักษสิทธิของตนเองมากขึ้น
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน ประชาชนและเครือขายภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
(๕) ส ง เสริ ม การแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ที่ ล า สมั ย
ใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๖) สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยทางนิติศาสตรและกิจการยุติธรรม เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมใหประชาชนไดรับรูกฎหมาย
เพื่อประโยชนในการรักษาสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน
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ขอบังคับพรรคราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคราษฎร” เขียนเปน ภาษาอังกฤษวา
“PEOPLE PARTY” ใชชื่ออักษรยอภาษาไทยวา “รฎ” ใชชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา “PEOP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคราษฎร ใชเครื่องหมายเปนภาพของอักษร คําวา
“พรรคราษฎร” ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ําเงิน
“เพื่อราษฎร” ตัวอักษรสีน้ําเงินอยูบนพื้นสีขาว
“PEOPLE PARTY” ตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวบนพื้นสีแดง ดังภาพ

(๒) ความหมายของเครื่องหมายมี ดังนี้
“พรรค” หมายถึง การเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
“ราษฎร” หมายถึง ประชาชนที่ทําคุณประโยชนตอแผนดิน
พื้นสีน้ําเงิน หมายถึง ความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และการแสดงถึงความเคารพสักการะและความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
พื้นสีขาว หมายถึง ความยึดมั่นและศรัทธาในคําสอนของศาสนา
พื้นสีแดง หมายถึง ความรักและความภาคภูมิใจในความเปนชาติ
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๖๔/๔ ซอยปรีดีพนมยงค ๑๖ ถนนสุขุมวิท ๗๑
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
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สาขาพรรคราษฎรที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคราษฎรสาขาตามทองที่
ที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหนาพรรคอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๗ สมาชิกตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมอยูในระหวางตองคุมขังอยูโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดหรือของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๗) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๑๐) มีความเขาใจในเจตนารมณของการจัดตั้งพรรคและนโยบายของพรรค มีความมุงมั่น
ตั้งใจที่จะสนับสนุนการดําเนินกิจการของพรรค และพรอมจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ และขอบังคับพรรคทุกประการ
ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคราษฎร ใหผูประสงคจะเปนสมาชิกพรรคยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่พรรคกําหนด โดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตอพรรค ณ สํานักงานใหญของพรรค หรือสํานักงานสาขาพรรคหรือศูนยประสานงานพรรค หรือ
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ยื่นใบสมัครตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค และใหเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค
หรือผูอํานวยการศูนยประสานงานพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคเพื่อพิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณี ไดอนุมัติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว
ผูนั้นจึงจะเปนสมาชิกของพรรค
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณี ไดอนุม ติ
ใหรบั เปนสมาชิกพรรค ผูใดมิไดยื่นใบสมัครดวยตนเองตอพรรคตามวิธีการที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหถือวาการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค แลวแตกรณีนั้น เปนโมฆะ
ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกตามขอ ๑๒
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๘๑ วรรคสอง หรือขอ ๘๓ แลวแตกรณี
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๑ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๐ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิก ผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แต ถ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า มี ม ติ ดั ง กล า วมี ลั ก ษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
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ขอ ๑๒ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกของพรรคและ
มีผลเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคซึ่งพรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมทําใหเสื่อมเสียหรือบอนทําลายพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามอุดมการณและนโยบายของพรรค
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกให มีสมรรถภาพตอการดํารงชี วิตของ
ตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหการคุมครองมวลสมาชิกพรรคจากการถูกละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
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(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทา นอยา งเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๔
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเปน การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมือ งแกส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอมู ลขา วสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิจและสั งคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง
(๒) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๓) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคราษฎรใหเปน พรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) สมาชิกพรรคตองไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือ
เพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมาย
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายหรือกระทําผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของวิญูชนทัว่ ไป
(๖) สมาชิก พรรคพึ งปฏิ บั ติต ามมติ ข องพรรคในการดํา เนิน กิ จ กรรมทางการเมื อ ง และ
การปฏิบัติหนาที่ในรัฐสภา
(๗) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
ในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอพรรค
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) สํานึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ศึกษาและทําความเขาใจในอุดมการณนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) กระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพรรคแกผูอื่น
(๕) สํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) สํานึกและพิทักษในศักดิ์ศ รี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคที่พึงมี
(๒) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกและตองมีผูรับรองไมนอยกวายีส่ บิ คน
เพื่อใหท่ปี ระชุมใหญเลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในแตละตําแหนงจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปน
ตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ ภายใตบังคับแหงขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรคและใหมีผลตอเมื่อหัวหนาพรรคไดรับ
หนังสือลาออกแลว
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใหหัวหนาพรรคแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น พน จาก
ตําแหนงทั้งคณะ ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรค และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) พิจ ารณาจัด สรรเงิน เพื่ อเปน คา ใช จา ยเกี่ย วกั บการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรรเปน
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
(๔) ควบคุม ไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๕) ดําเนินการและปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๖) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค ยกเวนคณะกรรมการซึ่งตองแตงตั้ง
โดยมติที่ประชุมใหญ
(๗) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
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(๘) ยุบเลิกพรรค
(๙) อํานวยการ กํากับและสั่งการใด ๆ เพื่อใหการบริหารกิจการของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย
และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๒) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของพรรค
(๑๓) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามขอบังคับพรรค
หรือตามที่เห็นสมควร
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใ หกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการ และผูปฏิบัติงานของ
พรรคปฏิบัติ
(๑๕) พิจารณาการเขารว มรัฐ บาลหรือ การถอนตั วออกจากการรวมรัฐ บาล และการเสนอ
ชื่อบุคคลดํารงตําแหนง รัฐมนตรี
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ตรวจสอบและกํา กับ ดูแ ลกิ จการทั้ง ปวงของพรรค ตามที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี ห น า ที่ ใ นการจั ด ทํ า ทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคให เ รี ย บร อ ย
ตามขอบังคับพรรค และแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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ขอ ๒๕ ภายใตบังคับแหงขอ ๒๒ วรรคสองและวรรคสาม ในกรณีที่หัวหนาพรรคไมอยู จงใจ
หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนเปนผูมีอํานาจ
กระทําการแทนหัวหนาพรรค
ในกรณีที่รองหัวหนาพรรคลําดับตนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหาร
มีมติแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งกระทําการแทนหัวหนาพรรค
หมวด ๗
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๖ ให มี ป ระธานพรรคคนหนึ่ ง ซึ่ ง แต ง ตั้ งโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และ
คณะที่ปรึกษาพรรคซึ่งหัวหนาพรรคแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวน
ไมเกินกวาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานพรรคและที่ปรึกษาพรรคในโอกาสที่มีการประชุมใหญ
สามัญหรือวิสามัญของพรรคในวาระแรก
หัวหนาพรรคอาจแตงตั้งบุคคลใดที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๒๗ ประธานพรรคและคณะที่ ป รึ ก ษาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง ตามวาระเช น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก ถึงแกกรรม หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกดวย
คะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ที่ปรึกษาหัวหนาพรรคอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับหัวหนาพรรค เวนแตลาออก ถึงแกกรรม
หรือหัวหนาพรรคใหออก
ขอ ๒๘ ประธานพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) มีสิท ธิเ ขาร วมประชุม กับคณะกรรมการบริห ารพรรค หรื อการประชุ ม ร วมระหวา ง
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร แต ไ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) เสนอแนวคิดและใหคําปรึกษาตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
ตามที่เห็นสมควร
(๓) ใหคําปรึกษาหรือขอ เสนอแนะตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค ตามที่
หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรครองขอ
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หมวด ๘
คณะกรรมการอื่นของพรรค
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่ใ นการเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําหรือแกไข ปรับปรุงนโยบายพรรคราษฎร ซึ่งรวมถึง แนวทางในการบริหารประเทศ
เพื่อใหน โยบายของพรรคมีความทั น สมัย สอดคลองกั บสถานการณท างด านการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสั ง คม และตอบสนองต อ ความต อ งการของสมาชิ ก พรรคและประชาชนโดยทั่ ว ไป ทั้ ง นี้
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคเปนสําคัญ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคและ
ที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ
นโยบายพรรคและกรรมการนโยบายของพรรคอื่นใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการสภานโยบายและยุทธศาสตรพรรค ตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญพรรค
กําหนด
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเสนอ
ความเห็น เกี่ ย วกั บ การพิจ ารณาส ง ผู ส มั ครรั บ เลือ กตั้ ง เป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของพรรคต อ
คณะกรรมการบริหารจากรายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ หรือรายชื่อบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคและกรรมการคัดเลือกผูสมัคร
ของพรรคอื่น ตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ขอ ๓๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการเสนอความเห็นและดําเนิน การเพื่อสงเสริม ความเปน ประชาธิปไตยภายในพรรค และ
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ประธานกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคและกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค ตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
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หมวด ๙
การพิจารณาสงบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๓๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคและคณะกรรมการคั ด เลื อ กผูส มั ค รรั บ เลือ กตั้ งของพรรคซึ่ง แต งตั้ ง ขึ้ น ตามขอ ๕๒
รับผิดชอบรวมกันในการพิจารณาจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๓ การพิ จารณาส ง ผู ส มัค รรั บเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรตามขอ ๓๒
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหาร
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบตามขอ ๕๘
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลซึ่งเปนสมาชิกพรรค
เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในเขตเลือกตั้ง และเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ตามรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๓๔ นอกจากการพิจารณาสงผูใ ดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของพรรค ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๓ ที่ประชุมใหญพรรคอาจมีม ติรองขอใหใ ชวิธีการให
ผูเ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ ล งมติ เ ลื อ กผู สมควรส ง เขา สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนได
ให คณะกรรมการบริ ห ารพรรคและคณะกรรมการคั ดเลื อกผู สมั ครรั บเลือ กตั้ง ของพรรค
จัดใหมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยใหผูเขารวมประชุมใหญตามขอ ๔๙ แตละคนมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น
แลวแตกรณี
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เมื่อที่ประชุมใหญพรรคมีมติตามวรรคสอง มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อการพิจารณา
และการคัดเลือกผูสมควรเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค ตามขอ ๓๓
และขอ ๔๙ มาใชบังคับ แตการเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมีการลงมติตามวรรคสอง จะตองขอความเห็น
จากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคกอน
การลงมติเลือกผูสมควรสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
โดยที่ประชุมใหญตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําเปนความลับ
ขอ ๓๕ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๖ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ๆ
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ในวาระแรก ตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎหมาย
ขอ ๓๗ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
(๓) ในแตละจังหวัดอาจจัดตั้งสาขาพรรคไดมากกวาหนึ่งสาขา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
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ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน
หกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกพรรค
ในสาขาพรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป และการลงมติเลือกตั้งใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรคซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๑๐๒ (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ขอ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบ ตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๔๑ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอ ขัด ขอ งและแนวทางแก ไขที่ส าขาพรรคได ประสบป ญหาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในสี่สิบหาวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อมี เหตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

ขอ ๔๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๓
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๔๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ง คนเป น ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญ
ไดใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๖ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๑
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ
สมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรค
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
พรรคทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพัน คน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
เพื่อรองขอใหจัดใหมีการประชุม วิสามัญพรรคการเมืองได โดยทําเปนหนังสือแจงตอหัวหนาพรรค
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องใด พรอมแสดงเหตุผลและเหตุจําเปนเรงดวนประกอบดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรองขอตามวรรคสามแลว ใหเรียกประชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรคโดยเร็ว เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม ใหญวิสามัญภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
เวนแตการประชุมใหญวิสามัญตามวรรคสอง ใหระเบียบวาระการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ระบุไวในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญ
ขอ ๔๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๙ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ตองประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น ไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนสาขาพรรคตามขอ ๔๖ ในกรณีที่มีสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขา
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๕) ตัวแทนสมาชิกจากทุกภาคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๐ ในการประชุมใหญตามขอ ๔๙ ตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปน องคประชุม ทั้งนี้ สมาชิก ผูเขา รวมประชุม อาจไมเป น ไปตามขอ ๔๙ หากในขณะนั้ น
พรรคไมมีสมาชิกที่เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไมมีสมาชิกที่เปน รัฐ มนตรี หรืออยูใ นระหวา ง
การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
การลงมติในที่ประชุมใหญตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๕๒ (๓)
และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผูเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมใหญ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

ขอ ๕๑ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรค ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค

เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคหรือผูซึ่งหัวหนาพรรค
มอบหมายหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรคแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมใหสมาชิกพรรคตามขอ ๕๐ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปน ผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป น พิเ ศษอีกก็ได ตามความจําเป น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน เปน ประธานที่ประชุม ในคราวนั้น แทน
แต ถ า รองหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ท่ี ป ระชุ ม แต ง ตั้ ง
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
และมิไดแตงตั้งรองเลขาธิการพรรคคนใดปฏิบัติหนาที่แทน ใหที่ประชุมแตงตั้งรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมากของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ภายใตบังคับแหงขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญ
สาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค สวนการประชุมวิสามัญ
อาจมีไดเมื่อประธานสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค
ใหมีการประชุมวิสามัญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง
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หนังสือรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคจะใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องใด พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนเรงดวนประกอบดวย
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ใหจัดระเบียบวาระ
การประชุมเปนไปตามที่ระบุไวใหหนังสือรองขอตามวรรคสอง
ขอ ๕๘ ภายใตบังคับแหงขอ ๓๔ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปน
การเลือกตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวน
ไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๖๐ การลงมติใ หถือ เสียงขางมากของสมาชิกที่ม าร วมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติใ หความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาเปน ผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่น ใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแตคณะกรรมการสาขาพรรค
หรือสมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๖๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่
ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและตองเปนการลงคะแนนลับ
ขอ ๖๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุ ม ใหสมาชิ กพรรคทราบลวงหน าไมนอยกวาสามวั น โดยระบุเวลา สถานที่ป ระชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๒
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองมี หนาที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๙ สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งขึ้นและครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายไดซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรั ฐ และรายได อื่ น ที่ มี กั บทางใชไ ปของคา ใช จ ายในการดํ าเนิ น การของพรรคไว โ ดยชั ดเจน
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๐ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๒

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๓
รายไดของพรรค
ขอ ๗๑ พรรคอาจมีรายได ดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการรับบริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๗๒ การรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดที่มี
มูลคาตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป จะตองกระทําโดยเปดเผยชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได
การรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
หาพันบาทขึ้นไป จะตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
การรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
สองหมื่นบาทขึ้นไป จะตองรับบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม
ขอ ๗๓ หามมิใหสมาชิกซึ่งมิไดดํารงตําแหนง กรรมการบริหารพรรครับบริจาคหรือขอรับบริจาค
จากผูซึ่งมิไดเปนสมาชิกพรรค เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๗๔ หามมิใหรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ในกรณี ดังนี้
(๑) การรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเกินกวาสิบลานบาทตอป
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(๒) การรับบริจาคโดยรูหรือควรจะรูวาเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ
เปนเงิน ไดนั้นไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย
(๓) การรับบริจาคโดยมี วัตถุ ประสงคเพื่ อกระทํ าการ หรื อสนั บสนุ น การกระทํ าอัน เป น
การบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบังลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน
หรือกระทําการอัน เปน การกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
(๔) การรับบริจาคจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๕) การรับบริจาคจากนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจ หรือกิจการหรือ
จดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๖) การรับบริจาคจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
มีทุนหรือเปนผูถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การพิจารณารับบริจาคตามขอนี้ ใหพิจารณาในวันกอนวันที่บริจาคโดยใหถือทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันกอนวันที่บริจาค
(๗) การรั บ บริ จ าคจากองค ก ารหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ทุ น หรื อ ได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
ตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคดําเนิน กิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือซึ่งมี
ผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๘) การรับบริจาคจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับบริจาค เพื่อดําเนินกิจการของพรรค
หรือเพื่อดําเนินการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๙) การรั บ บริ จ าคจากบุ ค คล องค ก าร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามที่ กํ า หนดในประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๗๕ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
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ขอ ๗๖ ในกรณีการรับบริจาคเปน เงิน สด ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินสด
ไปฝากไวในบัญชีธนาคารพาณิชยตามขอ ๗๗ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค แลวออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
นําสงเขาบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอมดังกลาวไมถูกปฏิเสธการจายเงิน
ใหเหรัญญิกพรรคออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๗ หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคตองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิช ย โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชีในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงิน
ที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พร อมทั้งสงสําเนาบัญชีเงิน ฝากที่ธนาคารพาณิช ยรับรองแกน ายทะเบีย น
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชี
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๘ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๙ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๘ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล
หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้งกรรมการบริ หารหรื อสมาชิ กไม เกิ น กว าหา คน เปน กรรมการพิจ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๘๐ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๘๑ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
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(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัวหนาพรรคเห็ น วา สมาชิกผูใ ดสมควรได รับการลงโทษ โดยการให พน จาก
การเปนสมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนที่สุด
ขอ ๘๒ การพนจากสมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๘๑
วรรคสอง ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑
ขอ ๘๓ ในกรณีสมาชิกพรรคที่ถูกกลาวหาตามขอ ๘๒ เปนหัวหนาพรรค ใหยื่นหนังสือ
แจงขอกลาวหาตามขอ ๗๘ ถึงรองหัวหนาพรรคลําดับตน
เมื่อไดรับหนังสือตามวรรคแรกแลว ใหรองหัวหนาพรรคเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอกลาวหา ซึ่งตองมีกรรมการบริหารพรรครวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนสั่งยกขอกลาวหานั้นเสีย แตหากสอบสวนแลว
เห็นวามีมูล ใหหัวหนาพรรคหยุดปฏิบัติหนาที่โดยทันที และใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาชี้ขาดภายในสิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการสอบสวนขอกลาวหาเห็นวา ขอกลาวหานั้น
มีมูล
ใหนําความในขอ ๘๐ และขอ ๘๑ วรรคแรก มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนกระทําการแทนหัวหนาพรรค แลวใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ขอ ๘๔ การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ขอ บังคั บพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทํ าได ก็แ ต ดว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึง่ รอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
ขอ ๘๕ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับ ไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
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หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๖ พรรคราษฎรมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๘ ในกรณีท่พี รรคราษฎรตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคภายหลังจากการยื่นชําระบัญชี
เสร็จสิ้นแลว ใหตกเปนของสภากาชาดไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคราษฎร
คณะกรรมการบริหารพรรคราษฎร จํานวนทั้งสิ้น ๑๖ คน คือ
๑. นายวิวัฒน ประวีณวรกุล
หัวหนาพรรค
๒. นายเล็ก ผองอําไพ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายกิตติพงษ เดชรักษา
รองหัวหนาพรรค
๔. นางสาวณัฐรดา แยมฉายา
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวธัญญธร แยมฉายา
๖. นางสุภาวดี กระแสสินธุ
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางวรรณฉวี พรมจีน
เหรัญญิกพรรค
๘. นางสาวสุดารัตน จิตติพันธ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๙. นายวัลลภ กระแสสินธุ
โฆษกพรรค
๑๐. นางการะเกด ขอนคํา
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายธวัชชัย ปุกคํา
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางสาวศิริพร มังปญญา
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายสุเทพ จิระประวัติตระกูล
๑๔. นายธนทัต กฤษวัฒนากรณ
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายวินิจ โพธิ์ทอง
กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายบารมี อังคสุวรรณ
กรรมการบริหารพรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

