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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเพื่อประชาชน
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑ /๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคเพื่อประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
นโยบายพรรคเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน
เมื่อวันเสารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดนโยบายพรรคฉบับนี้ เพื่อเปน
แนวทางและหลัก เกณฑ ใ นการบริ หารและดํ าเนิน กิ จการทางการเมือ งของพรรคใหสอดคลอ งกั บ
สภาพความเปนอยูของสังคมไทยในปจจุบัน จึงไดรวมกันกําหนดนโยบายพรรคไว ดังตอไปนี้
๑. นโยบายทางดานการเมือง
(๑) พรรคจะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสิน ใจ
ทางการเมืองในเรื่องตาง ๆ การรางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
(๒) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการปลูกฝงความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบและวิธีการและเนื้อหาสาระของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปน ประมุ ข เพื่อ การใหก ระบวนการปฏิรูป ทางการเมืองดําเนิน ไปในแนวทางที่เปน รูป ธรรมและ
สมบูรณยิ่งขึ้น
๒. นโยบายทางเศรษฐกิจ
(๑) พรรคจะดําเนินการเรงรัดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานการเงิน
การคา การลงทุน และคาครองชีพที่กําลังอยูในสภาวะชะลอตัวอยางรุนแรงที่กอปญหาทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
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(๒) พรรคจะสนับสนุน ฟนฟูการแกไขภาคทางเศรษฐกิจที่มีปญหา โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ที่ดอยประสิทธิภาพ การเกษตรที่ราคาตกต่ํา
(๓) พรรคจะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมสงออกเพื่อเพิ่มรายได
๓. นโยบายทางดานสังคม
(๑) พรรคจะสนับสนุน ใหมีการพัฒนาและเสริม สรางศักยภาพของประชากรใหเปน คนดี
มีคุณธรรม มีระเบียบ วินัย มีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
(๒) พรรคจะสนับสนุนสืบทอดเอกลักษณของความเปนไทยและการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม
และโบราณสถาน
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) พรรคจะสนับ สนุน ให ค วามร ว มมื อกั บ นานาประเทศ และองค กรระหวา งประเทศ
ในการแกปญหาซึ่งจะมีผลกระทบตอมนุษยชาติ
(๒) พรรคจะสง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ แ ละความร วมมื อ กั บ ประเทศสมาชิ ก ใน
กลุมอาเซียนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๕. นโยบายดานการเกษตร
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกร ผูยากจนและไมมีที่ทํากินใหเพียงพอ
ตามเจตนารมณของกฎหมาย วาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุน
กระบวนการถายทอดความรูเชิงวิชาการ ขอมูลสําคัญแกพี่นองเกษตรกร
(๓) พรรคจะสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวและการประมงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
(๔) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ดวยการปลูกพืชทางเศรษฐกิจ
ตามความตองการของตลาด
(๕) พรรคจะดูแลแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา และปองกันการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง
(๖) พรรคจะจัดหาวัตถุดิบประเภทปุย อาหารเสริมพืชตาง ๆ ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
กับพี่นองเกษตรกร เพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
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๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคจะสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม
เพื่อ ให การศึ กษาเปน กระบวนการพัฒ นาคนใหมีขีด ความสามารถและเปน แรงผลัก ดัน ที่สํ าคัญต อ
การพัฒนาประเทศ
(๒) พรรคจะจัดหาทุนการศึกษาและจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเด็กที่ดอยโอกาสไดเรียนฟรี
ตั้งแตระดับกอนวัยเรียน จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
(๓) พรรคจะสนับสนุน ใหความรูแ กพอแมแ ละครอบครัวในการวางฐานเบื้องตน ของชีวิต
และเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียน
(๔) พรรคจะสนับสนุนและจัดหาทุนใหประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้นจนถึงขั้นปริญญาเอก
โดยประสานงานกับโครงการ “ศูนยบัณฑิตศึกษา” ของมหาวิทยาลัยเอกชนตาง ๆ
(๕) พรรคจะสนับสนุน และสงเสริม การศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น
(๖) พรรคจะสงเสริม พั ฒนาและเน น การผลิ ตบุค ลากรครู ใ ห ไดคุ ณภาพเที ยบเทาแพทย
และวิศวกร
(๗) พรรคจะจัดสรรหางบประมาณตาง ๆ ในการชวยเหลือบุคลากรครูใหมีฐานะความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
๗. นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) พรรคจะสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพในภูมิภาค พัฒนาบุคลากร
ในดานการรักษาพยาบาล
(๒) พรรคจะสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย
(๓) พรรคจะสนั บ สนุ น มาตรฐานการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให ไ ด รั บ ความปลอดภั ย จาก
การบริโภคอาหารและยา สินคาและผลิตภัณฑ
(๔) พรรคจะจัดเวลาการเปด-ปดของสถานีอนามัยใหสามารถเปดบริการไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) พรรคจะแกปญหาดานแรงงานและสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน เพื่อคุมครอง
ผูใชแรงงานเด็กและสตรี
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและการปลอดภัย
ในทํางานทั้งระบบทวิภาคีและไตรภาคี
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) พรรคจะสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี
ปริมาณและคุณภาพเพียงพอตอความตองการ
(๒) พรรคจะสนับสนุนความรวมมือทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ สงเสริมใหบริษัทตางชาติ
ลงทุนทางดานการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมเพื่อถายทอดแกคนไทย
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมมือกันวิจัย พัฒ นา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
(๔) พรรคจะเป น ศู น ย ก ลางในการประสานงานระหว า งผู ส นใจลงทุ น ในงานวิ จั ย และ
สิ่งประดิษฐตาง ๆ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
๑๐. นโยบายทางดานอุตสาหกรรม
(๑) พรรคจะสง เสริ มและสนับสนุน ใหมีการตั้งนิ คมอุ ตสาหกรรมและเขตอุ ตสาหกรรม
สงออกในชนบท
(๒) พรรคจะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๑๑. นโยบายทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมทั้งปาบกและปาชายเลน
(๒) พรรคจะสงเสริม อนุรักษ ควบคุมดูแลแหลงน้ํา มิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
(๓) สนับสนุนปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) พรรคจะผลักดันใหมีการควบคุมมลพิษที่เกิดจากควันไอเสียตาง ๆ รวมทั้งมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
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(๕) พรรคจะสงเสริม สนับสนุนและรณณรงคโครงการ ลดโลกรอนรวมกับหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน
๑๒. นโยบายดานอื่น ๆ
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด พรอมทั้งเรงรัด
การปราบปรามผูกระทําทั้งผูเสพ ผูคาและผูผลิต
(๒) พรรคจะสนับสนุน ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศตอเด็กและสตรี
ตลอดจนรณรงคแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
(๓) พรรคจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูถูกทอดทิ้ง
(๔) พรรคจะผลั ก ดั น ให มี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารผู สู ง อายุ โดยจั ด สรรเงิ น เดื อ นให เ ดื อ นละ
๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท
(๕) พรรคจะผลักดันใหมีโครงการ “รับนมฟรีถึงอายุ ๓-๕ ขวบ”
ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน
เมื่อวันเสารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติเปนเอกฉันท กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน
แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง ไดรวมกัน กําหนด
ขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่อประชาชน” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“FOR PEOPLE PARTY” มีชื่อยอภาษาไทยวา “พชช.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “FPP.” และมีคําขวัญ
ประจําพรรควา “ทําเพื่อประชาชน”

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมายและตรายาง
(๑) พรรคเพื่ อ ประชาชนใช เ ครื่ อ งหมายพรรคเป น รู ป วงกลมเส น สี แ ดง ๙ เสน โดยมี
ตัวอักษรไทย พ.พาน สีเขียว พรอมเสนตัดขอบสีน้ําเงิน ซึ่งตั้งอยูภายในวงกลม และมีตัวอักษรสีเขียว
คําวา “พรรคเพื่อประชาชน” อยูดานลางของวงกลม

(๒) คําอธิบายภาพเครื่องหมายพรรคเพื่อประชาชน ประกอบดวย
- เสนรูปวงกลมสีแดง ๙ เสน หมายถึง ความสามัคคีของประชาชนในชาติ
- ตัวอักษร พ.พาน สีเขียวเขมพรอมตัดขอบดวยสีน้ําเงิน หมายถึง การรวมพลังของ
ประชาชนในชาติ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- พรรคเพื่อประชาชน เปน สีเขียวใตวงกลม หมายถึง การทําเพื่อ ประชาชนคนไทย
ทุกระดับชั้น
(๓) ตรายาง เครื่อ งหมายสํา หรั บประทั บรั บรองเอกสารของพรรค เป น เครื่อ งหมายย อ
ในลักษณะเดียวกัน และมีสีเดียวดังในภาพ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๔/๑๓ ซอยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่อประชาชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคเพื่อประชาชน
สาขาที่ (ระบุตัวเลข) มีชื่ออําเภอและจังหวัดกํากับไวดวย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนดตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือ วาสมบูรณ เมื่อไดยื่น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดํ าเนิ น การรับสมัครสมาชิกให มีจํา นวนไมน อยกว าหา พัน คน ซึ่ งอย างน อยตอ งประกอบดว ย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมจะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร องจนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ดชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ความร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศ รัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารทางด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
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(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิก พรรค กรรมการบริห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคร วมกั น
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนด
วินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบ
แจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมมี ติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ หารพรรค ซึ่ง เปน องคก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรค ใหดํา เนิน การในที่ประชุม ใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
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(๓) ใหหั วหนา พรรคที่ ได รับเลือ กตั้ งใหมเ สนอชื่ อบุค คลที่เ ห็น สมควรให เปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง เพื่อใหที่ประใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
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ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหญภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ความเห็น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ตรวจสอบและกํา กับ ดูแ ลกิ จการทั้ง ปวงของพรรค ตามที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอาํ นาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัด เลือ กผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื องพิ จารณาเสนอความเห็น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งให ข้ึน อยูกั บ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรคตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปน ไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุม ใหญส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํ ากั บ ดู แ ลกิจ การทั้ งปวงของสาขาพรรค ตามที่ ค ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขามอบหมาย
(๕) เหรัญญิ กสาขาพรรคมีอํานาจหน าที่รับ ผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญ ชี
ทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค หรือ
กรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมม าประชุมให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมืองและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๒ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อยสองเดื อ นตอ ครั้ ง และ
หัวหนา พรรคเป น ผู กําหนดวัน เวลาและสถานที่ป ระชุม หรือ เรี ยกประชุ มเป น พิ เศษอี กก็ ได ตาม
ความจําเปนหรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติ
อยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง
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๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมพรรคแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนัน้
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
การประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
สาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวน การกระทําอันควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๖๑ แล ว ให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล
หัวหนาพรรค มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรค เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไป ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกิ น กวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชน
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชน จํานวน ๑๒ คน คือ
๑. นายธนาณฐ ศรีวัฒนะ
หัวหนาพรรค
๒. นายสิริภูมิกุญช วงคจันทรชมภู
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
๓. นายชนสิษฎ ณ พัทลุง
๔. นายดนัย ปญตะยัง
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายพิสิษฐ จินดามัง
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายพิทักษ สิงหเทพ
เหรัญญิกพรรค
๗. นายประเสริฐ วะทา
โฆษกพรรค
๘. นายธีระพร ตินตบุตร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๕ ง
๙. นายธนพล กุลจิตติภควัต
๑๐. นายดิษฐวัฒน เบญจริยาภรณ
๑๑. นายนิรัติศัย รัตนอาภา
๑๒. นายวุฒิชัย แกวเมืองกลาง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒ เมษายน ๒๕๕๒
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

