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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคตนตระกูลไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคตนตระกูลไทย ดังนี้
นโยบายพรรคตนตระกูลไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยความมุงมั่นอาสารับใชประชาชนทุกสาขาอาชีพ พรรคจึงกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
สําคัญไว ๘ ประการดังนี้
๑. พรรคจะดํารงไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยจะจัดการเรื่อง ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง ใหมีความมั่นคงและเจริญสงบสุขโดยมีเปาหมายใหรูสึกวาเกิดบนแผนดินไทย
แลวอยากอาศัยทํางานอยางมีความสุขอยูในประเทศนี้
๒. พรรคจะยกยองใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของความสามัคคีของชนในชาติ
๓. จะส ง เสริ ม ให มี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนวพระราชดํ า ริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อนําศีลธรรม คุณธรรมกลับสูประเทศไทย
๔. พรรคจะจัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรกรซึ่งไมมีที่ดินของตนเอง โดยจะหาที่ซึ่งเปนของรัฐ
และที่เอกชนประสงคจะขายใหรัฐ ในราคาที่เปน ธรรม และมีน โยบายเก็บภาษีกาวหนาสําหรับผูที่
ถือครองที่ดินเกิน ๒ ไร
๕. พรรคจะจัดโครงการประกันพืชผลทางการเกษตร โดยใหรัฐจัดหางบประมาณเพิ่ม ให
จํานวน ๑๐% ของราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดนั้น ๆ เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด
๖. พรรคจะดูแลสวัสดิภาพของคนชราและผูดอยโอกาสที่ไมสามารถดูแลตนเองได และเด็ก
ใหมีที่พักอาศัยและอาหารพอเพียง
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๗. พรรคจะนําสันติสุข ความสงบและปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใตกลับคืนมาโดยเร็ว
และจะคุมครองความปลอดภัยในการใชชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชน
๘. พรรคเล็งเห็นความสําคัญเรื่องปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งปจจุบันนี้
เรื่องนี้เปนภัยตอสังคมรัฐตองถือเปนนโยบายเรงดวน
ตามที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหคนจํานวนมากตองประสบกับ
ปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่งในสภาวะแบบนี้ทําใหเกิดปญหามากมายในสังคมปจจุบัน เชน การเอารัดเอาเปรียบ
การถูกกลั่นแกลง ครอบครัวมีปญหา เกษตรกรไมมีที่ทํากิน คนชราถูกทอดทิ้ง คนพิการ ผูดอยโอกาส
ถูกกีดกันและไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร เด็ก สตรี ถูกบังคับใชแรงงาน และบังคับใหเปน
โสเภณีเด็กชายและเด็กหญิงถูกทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งปญหาเหลานี้มีใหเห็นเปนประจําแทบทุกวัน
ดัง นั้น พรรคตน ตระกูล ไทยจึ ง ขออาสาเข า มามีส วนรว มในการแกป ญหาตา ง ๆ ของประเทศชาติ
ดังมีนโยบายของพรรค ๑๒ ขอ ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) พรรคจะดําเนินการเรงรัดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานการเงิน
การคา การลงทุน และคาครองชีพที่กําลังอยูใ นสภาวะชะลอตัวอยางรุน แรงกอปญหาทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
(๒) พรรคจะสรางสรรคความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีเสถียรภาพ
ลดชองวางและขจัดความยากจนในประเทศใหลดนอยลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) พรรคจะสนับสนุนฟนฟูการแกไขภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีปญหา โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่ดอยประสิทธิภาพการแขงขันการเกษตรที่มีผลผลิตต่ํา
(๔) พรรคจะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมสงออกเพื่อเพิ่มรายได
(๕) พรรคต อ งมุ ง เน น ขยายการลงทุ น สู รายย อ ยเพื่ อ การสง ออกกลุม รายย อย ได แ ก
กลุมอุตสาหกรรมขนาดยอม-เล็ก เพื่อเพิ่มฐานการผลิตไปสูกลุมผูมีประสบการณแตไมมีทุนมาดําเนินการ
๒. นโยบายดานการเมือง
(๑) พรรคจะสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในสิทธิภาพ และหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ
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(๒) พรรคจะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมืองในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการปลูกฝงความรูความเขาใจ
ในรูปแบบและวิธีการ และเนื้อหาสาระของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขเพื่อการใหกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองดําเนินไปในแนวทางที่เปนรูปธรรมและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยวิธีการประชุม
ปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือชุมชนการทําประชาพิจารณ หรือประชามติ
๓. นโยบายดานสังคม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคนใหเปนคนดีมีคุณธรรม
มีระเบียบวินัยมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
(๒) พรรคจะสนับสนุนสืบทอดเอกลักษณของความเปนไทยและการสรางสรรคศิลปะ
วัฒนธรรมและโบราณสถาน
(๓) พรรคจะสงเสริม ใหมีสื่อคุณภาพเพื่อถายทอดและปลูกฝงคานิยมที่ดีงามเสริมสราง
ความเสมอภาคระหวางชายหญิง
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐ ทองถิ่น องคกรเอกชนประชาชน
และสถาบันการศึกษาในการทํานุบํารุงพัฒนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
(๕) พรรคจะสนับสนุนโครงการสรางจริยธรรม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) พรรคจะสงเสริมมิตรภาพ สมานฉันท และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) พรรคจะเพิ่มบทบาทไทยในองคการระหวางประเทศ
(๓) พรรคจะสงเสริมความสัมพันธ และการรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ ตลอดจน
สงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
(๔) พรรคจะสงเสริม สัน ติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในเอเชีย และสนับสนุน
ในการสรางสันติภาพโลก
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(๕) พรรคจะสนับสนุนใหความรวมมือกับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศ
ในการแกปญหาซึ่งจะมีผลกระทบตอมนุษยชาติ
(๖) พรรคจะส ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ และร ว มมื อ กั บ ประเทศสมาชิ ก ใน
กลุมอาเซียน ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๕. นโยบายดานการเกษตร
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกร ผูยากจนและไมมีที่ทํากินใหเพียงพอ
ตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(๒) พรรคจะสงเสริมเกษตรกรในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและการแปรรูปพืชผลเกษตร
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุน
กระบวนการถายทอดความรูวิชาการขอมูลสําคัญแกเกษตรกร
(๔) พรรคจะสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และการประมงเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
(๕) พรรคจะสงเสริมและทั่วถึงฟน ฟูระบบการผลิตการเกษตร เนน การใชทรัพยากร
ธรรมชาติ อยางยั่งยืนและมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามความตองการของตลาด
(๗) พรรคจะดูแ ลแกไขป ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํ าและปองกัน เกษตร
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
(๘) พรรคตอ งมุ งปรั บโครงสรา งการผลิต และการเพิ่ม มูล คา ผลผลิ ต ดา นเกษตรให
สอดคลองกับการปรับโครงสรางหนี้ดวยการถายทอดเทคโนโลยีลงสูชุมชน
(๘.๑) การปรับโครงสรางการผลิต
(๑) จะตองเรงรัดแกไขระเบียบกฎหมายที่ไมเปนธรรมแกผูผลิต
(๒) เงินกูเพื่อการผลิตดานเกษตร ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ ๓ ตอป
(๓) ลดภาษีการนําเขาปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุนของผูผลิต
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(๘.๒) การเพิ่มมูลคาผลผลิต
(๑) เนนการแปรรูปกอนจําหนาย
(๒) เนนใหผูผลิต คือผูสงออก
(๓) เนนการประกันราคาพืชผลของผูผลิต
(๘.๓) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(๑) เทคนิคการผลิต
(๒) การพัฒนาและขยายพันธุพืชและสัตว
(๓) วิธีการแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม
เพื่อ ใหการศึกษาเปน กระบวนการพัฒนาคน ใหมีขีดความสามารถและเปน แรงผลักดัน ที่สําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ
(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา เพื่อใหเด็ก
ไดเขาเรียน
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรูแกพอแม และครอบครัวในการวางฐานเบื้องตนของชีวิต
และเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียน
(๔) พรรคจะสงเสริมการจัดการศึกษา โดยเนนการมีความรูคูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพและการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาส
(๕) พรรคจะสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ และสนับสนุนการกระจายโอกาส
ทางการอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
อยางกวางขวางเพื่อใหผูที่อยูในวัยแรงงานไดรับการศึกษา
(๗) พรรคจะพัฒนาการศึกษาและสรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๘) พรรคจะสงเสริม พัฒ นาวิช าชีพที่ไดรับยกยองและการพัฒนาครู เนนการผลิตครู
ในสาขาที่ขาดแคลน
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(๙) พรรคตองขยายโอกาสทางการศึกษาดวยการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสูชุมชนอยางทั่วถึง
โดยเนนการศึกษาเฉพาะอาชีพ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูไกลความเจริญหรือผูดอยโอกาสประกอบอาชีพ
เฉพาะพื้นที่
๗. นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) พรรคจะสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพในภูมิภาคพัฒนา
บุคลากรในดานการรักษาพยาบาล
(๒) พรรคจะสนับสนุนองคกร ประชาชน สถาบัน ครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข
ใหเขามามีบทบาทในดานการดูแลสุขภาพอนามัย
(๓) พรรคจะสนั บสนุ น ใหค วามรู ก ารควบคุ ม ป อ งกัน การแพร ร ะบาดของโรคเอดส
แกครอบครัวและชุมชนใหรูจักการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง
(๔) พรรคจะสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใหอยูระดับมาตรฐานความปลอดภัย
(๕) พรรคจะสนับสนุน มาตรฐานการคุม ครองผูบริโภค ใหไดรับความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหาร ยา สินคา และผลิตภัณฑ
(๖) พรรคตองเนนการประกันสุขภาพ และบริการรักษาฟรีผูมีรายไดนอย รวมถึงผูใ ช
แรงงาน โดยเฉพาะกลุมอาชีพเกษตรกรที่อยูหางไกลโรงพยาบาล จะตองไดรับการดูแลดานสาธารณสุข
โดยถวนหนาดวยการเปดสถานีอนามัยทุกแหงบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหครบทุกตําบลทั่วประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) พรรคจะแกไขปญหาดานแรงงานและสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อคุมครอง
ผูใชแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
(๒) พรรคจะสงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อใหสามารถเขาสูภาคแรงงาน
ฝมือได
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการขยายการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
(๔) พรรคจะสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน ใหเหมาะสมกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
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(๕) พรรคจะสนับ สนุน และสง เสริม ใหมีแ รงงานสัม พัน ธ การคุม ครองแรงงานและ
การปลอดภัยในการทํางานทั้งระบบทวิภาคและไตรภาคี
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) พรรคจะสนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความตองการ
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) พรรคจะสนับสนุนความรวมมือทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ สงเสริมใหบริษัทตางชาติ
ลงทุนดานการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมเพื่อถายทอดแกคนไทย
(๔) พรรคจะสนับสนุ น และสงเสริม ใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชนรวมมือกัน วิจั ย
พัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
(๕) พรรคจะสนับสนุนใหมีการพัฒนา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคนและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
๑๐. นโยบายดานการอุตสาหกรรม
(๑) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม
สงออกในชนบท
(๒) พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกหลักของประเทศ
(๓) พรรคจะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
๑๑. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมทั้งปาบก และปาชายเลน
(๒) พรรคจะสงเสริมการอนุรักษ ควบคุม ดูแลแหลงน้ํา มิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพตามหลักอนุรักษ
(๔) พรรคจะสนับสนุนปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักในความสําคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) พรรคจะสนับสนุนปองกันและปราบปรามการบุกรุก และตัดไมทําลายปา
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๑๒. นโยบายดานอื่น ๆ
(๑) พรรคจะสนั บ สนุ น การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด และสารเสพติ ด
พรอมทั้งจะเรงรัดการปราบปรามผูกระทํา ทั้งผูเสพ ผูคา และผูผลิต
(๒) พรรคจะสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สื่อสารมวลชน และองคกรเอกชน
ใหมีสวนรวมในการแกปญหาเด็กจรจัด แรงงานเด็ก และโสเภณี
(๓) พรรคจะสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศ ตอเด็กและสตรี
ตลอดจนรณรงคแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
(๔) พรรคจะสงเสริมปลูกฝงคานิยมพื้นฐานแกเด็ก และเยาวชนในเรื่องความมีเหตุผล
การยอมรับฟงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) พรรคจะสนับสนุนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน
(๖) พรรคจะสงเสริมใหมีการชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและ
ผูถูกทอดทิ้ง
(๗) พรรคจะสงเสริมใหมีการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพผูดอยโอกาส ใหสามารถ
พึ่งตนเองได และมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ขอบังคับพรรคตนตระกูลไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคตนตระกูลไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคตนตระกูลไทย
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีม ติเปน เอกฉัน ทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อ
เปน แนวทางและหลักเกณฑ ใ นการบริหารพรรคและการดํ าเนิ น กิจ การทางการเมือ งของพรรคให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคตนตระกูลไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคตนตระกูลไทย เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
FIRST THAI NATION PARTY ชื่อยอภาษาไทย พตท. ชื่อยอภาษาอังกฤษ FTN.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคตนตระกูลไทย ใชเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ภาพ ประเทศไทยบนลูกโลก เปนภาพที่แสดงถึง ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง
มากที่สุดแหงหนึ่งในโลก
ตามความหมายสีมีความหมายวา
สีทอง
แสดงถึงความรุงเรืองของประเทศ
สีน้ําเงิน แสดงถึงความมั่นคง สมบูรณ ของโลก
ภาพอักษรสีแดงเขียนรอบกรอบภาพเปนภาษาไทยวา “พรรคตนตระกูลไทย” และภาษาอังกฤษวา
FIRST THAI NATION PARTY” มีความหมายวา “ พรรคการเมืองที่นําความรุงเรือง ความมั่นคง อุดมสมบูรณ
มาสูประเทศชาติ”
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๘๘ หมูที่ - ตําบล/แขวงคลองเตย อําเภอ/เขตคลองเตย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคตนตระกูลไทย ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคตนตระกูลไทย
สาขา ลําดับที่ ........

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่ อนายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคไดรั บใบสมัค รแลว ให เสนอคณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัด คานใหยื่น ต อนายทะเบียนสมาชิ กพรรคหรือ นายทะเบี ยนสมาชิก สาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่น ใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี คําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
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(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ด ชอบต อเสถี ยรภาพของพรรคและใหค วามร ว มมือ ในกิจ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
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(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกท านอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเปน การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมือ งแกส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมือง แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อมูลข าวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนด
วินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับ พรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรื อ
วิพากษวิ จารณสมาชิก พรรคด วยกั น หรื อองคกรของพรรคต อบุค คลภายนอกในทางที่ เสีย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมล ะเลยต อ การแจง ความผิ ด ของสมาชิ ก พรรค ที่ ก อให เ กิด ความเสื่ อมเสี ยของพรรค ทั้ ง นี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเป น คณะกรรมการบริ หารพรรคซึ่ งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
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(๓) ใหหั วหนา พรรคที่ไ ดรั บเลือกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(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
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
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หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มี เหตุ ใ หค ณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะให คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ความเห็น ชอบในการแตง ตั้ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
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(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
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) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน าพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลื อกตั้ง และแบบสัด สว นของพรรคการเมือ ง ใหเ ปน ความรับ ผิด ชอบร วมกัน ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจากรายชื่อตามลําดับ 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
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ให ผู แทนสมาชิ กผู ริ เริ่ มจั ดตั้ งสาขาในจั งหวั ดนั้ น ๆ ยื่ นแสดงความจํ านงเพื่ อขอจั ดตั้ ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือแจง
ตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวนั ที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ข อ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับ แรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน สามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํา นาจหน าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกสาขาพรรคมี อํานาจหนา ที่รับผิ ดชอบในการควบคุม รายรั บ-รายจาย บัญ ชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
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(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ให มอบหมายให รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สว นการประชุ ม ใหญวิ สามัญ อาจมี ได เมื่ อสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

จํา นวนไม นอยกวาหนึ่งในสี่ ของจํ านวนสมาชิ กซึ่ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู หรื อ ไม น อ ยกว า สองพั น คน
แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถือ เสี ยงขางมากของสมาชิ กที่ ม าประชุม ในกรณีที่ มีเ สียงเท ากั น ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดั บถัด มาทํ าหนาที่ แ ทน ถารองหั วหน าพรรคไมอ ยูใ นที่ป ระชุ ม ให คณะกรรมการบริห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองคณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๖
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(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปด ประชุม เปน พิเศษในการขอใหมีประชุม พิเ ศษจะตองมีวาระหรือประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมให
หัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใ ห
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนัน้
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม ารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มกี ารจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรั พย สิน และประโยชน อื่น ใดอัน อาจคํา นวณเปน เงิ น ไดที่ ได จากการบริ จาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
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ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
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(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสีย งเกิน กวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณี ที่พรรคการเมื องตองยุบเลิก ใหทรั พยสิน ของพรรคที่เหลื อภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคตนตระกูลไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคตนตระกูลไทย จํานวน ๘ คน
๑. นายชูวิทย กมลวิศิษฎ
หัวหนาพรรค
๒. นายสุรพนธ เวชกร
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
๓. นายชัยวัฒน ไกรฤกษ
๔. นางบุญโฮม รื่นไวย
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายวุฒิชัย จันเกษม
เหรัญญิกพรรค
๖. นายธนัช คงคา
โฆษกพรรค
๗. นายทวยเทพ เที่ยงธรรม
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายเจน เฟองระยา
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

