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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้ งที่ ๑๘/๒๕๕๒ เมื่อ วัน ที่ ๑๗ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๕๒ ได รับจดแจ งการจั ดตั้ ง
พรรคการเมืองชื่อ พรรคขัตติยะธรรม ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓ /๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคขัตติยะธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. นโยบายเรงดวน
โดยที่ยังมีผูที่ใชอํานาจของรัฐในทางมิชอบและไมเปนธรรมตอประชาชน ซึ่งทําใหประเทศ
ตกอยูในยุคที่ประชาชนยังขาดความเสมอภาคในดานสิทธิเสรีภาพ และสวัสดิภาพ แมวารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหและไดคุมครองสิทธิเสรีภาพ และสวัสดิภาพใหแกประชาชน
เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตพรรคขัตติยะธรรมยังมีความเชื่อวาสิทธิเสรีภาพ และสวัสดิภาพของประชาชน
ในทางปฏิบัติยังมิอาจเกิดขึ้นไดจริงอยางเปนธรรมดวยความยุติธรรม และดวยความเสมอภาคอยางแทจริง
ดังนั้น พรรคขัตติยะธรรมจึงมีนโยบายเรงดวน เพื่อรีบเรงดําเนินการโดยทันทีเมื่อพรรคขัตติยะธรรม
มีอํานาจทางการเมือง ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับประชาชนเพื่อใชสิทธิตามมาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา ใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคล ตามมาตรา ๒๗๐
ออกจากตําแหนงโดยทันที เมื่อพบวาบุคคลดังกลาวประพฤติมิชอบและขาดความเปนธรรมในการใชอํานาจ
หนาที่ที่ปฏิบัติตอประชาชน
๒. สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับการทํางานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญ เพื่อปฏิบตั หิ นาที่
ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
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๓. มุงเนน เสนอใหมีการแกกฎหมายเพื่อแยกอํานาจการสืบสวนสอบสวน จับกุม คุม ขัง
ใหออกจากกัน โดยเร็ว เพื่อมิใ หมีการใชอํานาจทั้งหมดโดยหนวยงานเพียงหนวยงานเดียว ซึ่งไมมี
การถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวอยางแทจริง อันเปนจุดเริ่ม ตนที่กอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในสังคม ที่กลายเปนจุดเริ่มตนของปญหาของสังคมมากมาย ซึ่งภายหลังกลายเปน
ปญหาความขัดแยงและปญหาความรุนแรงในระดับชาติ
๔. สงเสริมและพัฒนากองทัพใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อขึ้นเปน
อันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ โดยการผลักดันใหมีการผลิต การบํารุงรักษา การฝกฝน และการจัดซื้อ จัดจาง
ที่เกี่ยวของกับกิจการและภารกิจของกองทัพใหมีความโปรงใส รวดเร็ว และเปนธรรม รวมถึงการแยก
สถาบันทหารออกจากการเมืองโดยเด็ดขาด
๕. สงเสริมใหมีการสรางระบบขนสงมวลชนดวยระบบรถไฟฟา และหรือระบบพลังงาน
แมเหล็กไฟฟาที่มีความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคของประเทศไทยโดยการรวมลงทุนระหวางองคการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจในการลงทุนดังกลาว
๖. สงเสริมใหมีการสรางสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกแกการดํารงชีวติ ใหครบทุกหมูบ า น
โดยเร็ว โดยผลักดัน ใหชุมชนในทองถิ่น เรียนรูการกอสราง การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
ดวยการใชทุนในชุมชน โดยที่มีรัฐเปนผูสนับสนุนทางออม
๒. นโยบายดานความมั่นคง
๑. สงเสริมการพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ
๒. จัดใหกองทัพมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพิทักษรักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
๓. สนับสนุนใหทั้งพลเรือนและภาคเอกชนมีสวนรวมในการคุมครองความมั่นคงของประเทศ
ในทุกดาน
๔. สรางเครือขายศูน ยความมั่นคงในระดับทองถิ่น ในทุกภูมิภาค โดยใหประชาชนไดมี
สวนรวมดวย
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๓. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
๑. ยึดมั่นในการบริหารราชการแผนดินดวยความเปนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน
๒. สนับสนุนใหมีการจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ใหมี ขอบเขต อํา นาจหนาที่ และความรั บผิ ดชอบที่ ชัด เจนเหมาะสมแก การพัฒ นาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนงานและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่
๓. สนั บ สนุ น ใหมี ก ารกระจายอํ านาจให อ งคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ได พึ่ งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทัง้ พัฒนาจังหวัด
ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในจังหวัดนั้น
๔. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๕. พัฒนาการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทํา และการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน
๖. ใหมีการสงเสริมการดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
๗. เผยแพรการจัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนา
การเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
๘. วางแผนเพื่อดําเนิน การใหข าราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ไดรับสิทธิประโยชนอยา ง
เหมาะสมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติโดยทันที
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๔. นโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
๑. สงเสริมศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. รณรงคการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ดวยครอบครัวและเครือญาติ ใหการศึกษาในระดับปฐมวัยโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น สงเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะ
ยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได
๓. จัดใหมีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริม สุขภาพ
อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรบั ความคุมครองตามกฎหมาย
๔. สงเสริมการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และ
ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชน สวนรวมและยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข
๕. ออกกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน องคการทางศาสนาและเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
๖. ปรับปรุงวิธีการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๗. จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

๕. นโยบายดานกฎหมายและความยุติธรรม
๑. จัดใหมีการดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว
เปน ธรรมและทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือ และใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และ
จัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชน
และองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
๒. จัดใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่
ของรัฐ และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
๓. สงเสริมการจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
๔. จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
๕. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการขององคการภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๖. นโยบายดานการตางประเทศ
๑. สงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติ
ตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี
รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
๒. พัฒนาการสงเสริมการคา การลงทุน การศึกษา และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ
ตลอดจนจัดใหมีการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ แมวาไดโอนสัญชาติ
ไปเปนสัญชาติอื่นแลวก็ตาม
๗. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. จัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่เปนธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

การแขงขัน กับภาคเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา
ผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
๓. เผยแพรใหมีการสนับสนุนการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู
กับการประกอบกิจการ
๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามลักษณะเอกลักษณเฉพาะทางการเงินของประเทศ
และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
๕. สงเสริม ใหมีก ารออมเพื่อการดํ ารงชีพ ในยามชราแก ประชาชนและเจ าหน าที่ข องรั ฐ
อยางทั่วถึง
๖. จัดตั้งหนวยงานอิสระทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการที่มีการแขงขัน อยางเสรี
เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ และปองกันการผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม อีกทั้งเขมงวดตอการคุมครองดูแล และปกปองผลประโยชนของผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผูประกอบการ
๗. ปรับปรุงวิธีดําเนินการกระจายรายไดใหไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
๘. สนับสนุนสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรม
โดยไมเลือกปฏิบัติ
๙. จัดตั้งองคกรอิสระทําหนาที่คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
๑๐. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และคุ ม ครองระบบสหกรณ ใ ห เ ป น อิ ส ระ และการรวมกลุ ม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

๑๑. จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของภาคเอกชน อันอาจกอเกิดความเสียหายแกรัฐ
๑๒. การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือเครือขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์
ของภาคเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดจะไมกระทําโดยเด็ดขาด
๑๓. สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิช ยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
๑๔. สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ใหมีความเข็มแข็ง
๑๕. สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
๘. นโยบายดานที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. รีบเรงการกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งพื้นดิน พื้นน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรการการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
๒. กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา งทั่วถึง โดยการปฏิรูป ที่ดิน หรื อที่อื่น รวมทั้ งจัดหาแหลงน้ํ า
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร
๓. จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔. จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น อยางเปน ระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
๕. สงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผ ลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะเพื่องานนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควาวิจัย และใหมีสถาบันการศึกษา
และพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสมัยใหมและ
สนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
๒. สงเสริมการประดิษฐหรือการคิดคน เพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๓. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและการใช ป ระโยชน จ ากพลั ง งานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติ และเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๑๐. นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
๑. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่น
๒. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
๓. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบในการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
๔. สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง เพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของ
เครือขายทุกรูปแบบไดสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
๕. สงเสริม และใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยการมีสวนรวมของประชาชนนี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชาย
ที่ใกลเคียงกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคขัตติยะธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคขัตติยะธรรม เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
KHATIYATHAM PARTY ใชชื่อยอภาษาไทยวา ขตธ. ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา KTT.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมาย
พรรคขัตติยะธรรม ใชเครื่องหมายเปนคนถือกระบี่ขี่มาขาว ดานบนมุมขวาของเครื่องหมาย
มีแถบสีแดงสีขาวสีน้ําเงิน ดานลางเครื่องหมายมีขอความสีดาํ วา “พรรคขัตติยะธรรม” ซึ่งเปนภาพและ
ขอความที่มีขอบสีขาวพิมพบนพื้นสีแดง ดังภาพตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
(๑) คนถือกระบี่ขี่มาขาว หมายถึง การยืนยันอาสาดําเนินกิจการทางการเมืองของสมาชิก
พรรคขัตติยะธรรมทุกคน ที่เปรียบดุจทหารกลาผูอาสาออกศึกเมื่อชาติมีภัยและเปนผูสรางชาติ ผูพัฒนาชาติ
และผูปกปองชาติยามชาติสงบสุข เพื่อผดุงความเปนธรรมและสรางความเจริญที่ดีงามในทุกมิติของสังคม
ภายในชาติอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนที่การอาสาตอสูกับจุดเริ่มตนของกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนธรรม
(๒) แถบสีแดงสีขาวและสีน้ําเงิน หมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ที่สมาชิก
พรรคขัตติยะธรรมทุกคนมุงมั่นปกปองรักษาและเทิดทูนไวมิใหผูใดเขาย่ํายี เพื่อคงความเจริญเปนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยใหมั่นคงอยางยั่งยืน
(๓) ขอความสีดําวา “พรรคขัตติยะธรรม” หมายถึง การประพฤติที่ดี ที่ถูกตอง ที่เปนจริง
และที่คงไวซึ่งความยุติธรรมในการบริหารชาติบานเมืองดวยสติ ความรู และความอดทนตามหลักธรรม
ของพระราชา เพื่อยืน ยันจิตสํานึกที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดเวลาของสมาชิกพรรคขัตติยะธรรมทุกคน
วาตองทําใหชาวไทยทุกหมูเหลามีความเสมอภาคในการดํารงชีพที่สุจริตอยางเปนสุขอยูเสมอ
(๔) พื้นสีแดง หมายถึง สีแหงความเด็ดขาด สีแหงความมุงมั่น สีแหงความรักและภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และสีแ หงความเจริญรุงเรือง เพื่อยืน ยันวาการดําเนิน กิจการ
ทางการเมืองของสมาชิกพรรคขัตติยะธรรมทุกคนกระทําดวยจิตวิญญาณแหงความรักและภักดีอยางเด็ดขาด
และมุงมั่นเพื่อความเจริญรุงเรืองของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยไมเสียดายชีวิตและผลประโยชน
อันพึงไดโดยชอบธรรมทั้งของสวนตนเองและของพรรค
(๕) ขอบสีขาว หมายถึง การดําเนินกิจการทางการเมืองของสมาชิกพรรคขัตติยะธรรม
ทุกคนกระทําดวยสันติธรรมและความเพียรที่สุจริตทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อสรางประโยชนที่ดีงาม
แกชาวไทยทุกหมูเหลาโดยไมหยุดยั้ง
ขอ ๕ ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค ใหมีลกั ษณะตามตราประทับ
ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๖ สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ๒๓๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๒๗๔ ๐๔๐๑ และหมายเลขโทรสาร
๐ ๒๒๗๔ ๐๔๑๓
ขอ ๗ สาขาพรรคขัตติยะธรรมที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคขัตติยะธรรม
สาขาตามทองที่ท่ตี ั้งนั้น
ขอ ๘ อุดมการณของพรรคขัตติยะธรรมที่สมาชิกทุกคนตองยึดมั่นและปฏิบัติอยางเครงครัด
มีดังนี้
(๑) ตองสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองของชาวไทยทุกหมูเหลาที่ประพฤติชอบดวย
กฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย โดยไมมีการกีดกันใด ๆ ทั้งสิ้น
(๒) ตองมุงเนนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งความยุติธรรมและความเจริญที่ดีงามในทุกมิติ
ของสังคมภายในชาติดวยวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และจอมทัพไทย
(๓) ตอ งต อ สู ทุ ก วิ ถี ท างอย า งไม ย อ ท อ เพื่ อ ปกป อ งและส ง เสริ ม เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข อง
ขาราชการทหารและกองทัพแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อใหสมกับเปนผูที่ไดเสียสละปกปองอธิปไตย
ของชาติ
(๔) ตองยืนหยัดในการตอสูทางการเมืองผานทางรัฐสภา เพื่อใหไดมาซึ่งการใชอํานาจ
ของตํารวจ อัยการ และผูพิพากษา อยางเชนนานาอารยประเทศ
(๕) ตองไมยอมรับการกระทําใด ๆ หรือ แนวคิดใด ๆ ของใครหรือกลุม ใดก็ตาม
หรือแมแตของรัฐบาลเอง ถาเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
(๖) ต อ งปกป อ ง พั ฒ นา และส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ เอกสิ ท ธิ์ และเอกราชของ
ราชอาณาจักรไทยในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นของทุกสังคม
ชาวไทย
(๗) ตองรวมกันผลักดันนโยบายพรรคใหเปนจริงในทางปฏิบัติใหได โดยการยอมรับ
บทบาท อํานาจ และหนาที่ดวยการเชื่อฟงและปฏิบัติอยางเครงครัดตามระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ กฎ
ขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย และมติของหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ประธานสาขาพรรค กรรมการสาขาพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค คณะกรรมการอื่น ๆ ของพรรค
ที่ประชุมใหญพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค รวมถึงขององคการภายนอกพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคเห็นควรแลวแตกรณีไป
หมวด ๒
สมาชิกพรรค
สวนที่ ๑
การรับเขาเปนสมาชิก
และการใหออกจากการเปนสมาชิกพรรค
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกพรรค
(๑) เปน ผูที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) เปนผูที่มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) เปนผูที่มีความปรารถนาดีตอพรรค
(๔) เปนผูที่มีความตั้งใจสนับสนุนการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค
(๕) เปนผูที่เห็นชอบและเขาใจในนโยบายของพรรค
(๖) เปนผูที่สามารถและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับพรรคทุกประการ
(๗) ไมเปน บุคคลวิกลจริต จิตฟน เฟอ นไมสมประกอบ หรื อติดยาเสพติดและ
ของมึนเมาอยางรุนแรง
(๘) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๙) ไมเปนผูที่ตองคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๑๐) ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๑๑) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๑๐ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนกําหนดตอกรรมการบริหารพรรค ณ สํานักงานใหญ หรือ
ตอกรรมการสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค หรือตามสถานที่ที่พรรคกําหนด โดยมีตัวแทนพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๖
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคใหเปนผูรับใบสมัครตามประกาศของพรรค และ
ผูสมัครตองใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
ใหก รรมการบริห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือ ตัวแทนพรรค รวบรวมใบสมัค ร
ที่ไดรับไวแลวในวรรคหนึ่ง สงตอใหกับนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค หรือประธาน
สาขาพรรค พิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบสมัคร
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แจงผูสมัครตามวรรคหนึ่ง
ถึงผลของการพิจารณาในวรรคสองวาไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกพรรคไดหรือไม โดยการทําเปนหนังสือ
ตามแบบพิมพของพรรค
ขอ ๑๑ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคาน
ไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการพิจารณาวาจะรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียง
โดยลงคะแนนลับในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค แลวใหแจง
ผลการพิจารณาตามขอ ๑๐ วรรคสาม
ขอ ๑๒ ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคที่ไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกพรรคได ตองชําระคาบํารุง
พรรคประจําป เปนจํานวนเงินปละ ๒๕ สตางค และสามารถชําระลวงหนาไดไมเกิน ๒๐ ป
คาบํารุงรายปที่พรรคไดรับชําระลวงหนาจากสมาชิกพรรคในวรรคหนึ่ง ไมสามารถเรียกคืนได
ไมวากรณีใดทั้งสิ้น
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยการยื่ น ใบลาออกตามแบบพิ ม พข องพรรคต อ นายทะเบี ย น
สมาชิกพรรค จึงถือวาเปนการลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคอยางสมบูรณ
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
(๔) ไมปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๕
(๕) ไมมีวินัยตามขอ ๑๖

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) ไมยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามขอ ๑๗
(๗) มีความผิดตามขอกลาวหาและหัวหนาพรรคไดสั่งการตามขอ ๑๙ (๕)
(๘) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๙) ไปเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
กรณีตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหนําความในขอ ๑๙ มาบังคับใช
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๗) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
สวนที่ ๒
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเลือกเปนตัวแทนพรรคเพื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๒) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
พรรค
(๓) มีสิทธิในการเสนอแนะนโยบายและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๔) มีสิทธิเขารวมประชุมใหญพรรคและประชุมใหญสาขาพรรค รวมถึงสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมของพรรคตามขอบังคับหรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๕) มี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอให ถ อดถอนสมาชิ ก ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง เป น กรรมการ
ตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๕๐ ออกจากตําแหนงกรรมการนั้น ๆ
(๖) มีสิทธิเขาชื่อกลาวหาสมาชิกรวมถึงกรรมการตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๕๐
เพื่อใหหัวหนาพรรคสั่งการลงโทษตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)
(๗) มีสิทธิไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวของพรรค
(๘) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตองใหการสนับสนุน สงเสริม และเผยแพร นโยบายพรรคในทางที่ดีงาม
(๒) ตองยึดมั่นในขอบังคับพรรคและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
(๓) ต อ งช ว ยเหลื อ และร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรคด ว ยความเต็ ม ใจและ
เต็มความสามารถ
(๔) ตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบดวยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร และสันติธรรม
(๕) ตองสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
(๖) ตองสรางและรักษาชื่อเสียงของพรรคใหดีงามอยูเสมอ โดยไมกระทําการใด ๆ
ที่นําความเสียหายมาสูพรรค
(๗) ตองไมสรางความแตกแยกภายในพรรค และระหวางพรรคการเมืองอื่ น
ไมวาดวยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
(๘) ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคทราบโดยทันที
เมื่อทราบวามีผูกระทําการที่อาจกอใหเกิดหรือไดกอใหเกิดความเสียหายตอพรรค
สวนที่ ๓
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๖ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธา
และไววางใจของปวงชนชาวไทย สมาชิกพรรค และสมาชิ กพรรคที่ดํา รงตําแหนงเปน กรรมการ
ตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๕๐ จึงตองมีวินัย ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๙
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) สมาชิกพรรคทุกคนตองยึดมั่น ในอุดมการณพรรคและนโยบายพรรค และ
ตองไมฝาฝนตอระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย และมติของหัวหนาพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค ที่ประชุมใหญของพรรค และที่ประชุมใหญของสาขาพรรค รวมถึงของคณะกรรมการ
ตามขอ ๒๖
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกร
ของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของ
สมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการ
สาขาพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของ
บุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผย
ตอบุคคลอื่นแมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม ยกเวนไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
ตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๕๐
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกตองปฏิบัติตามอุดมการณแ ละนโยบาย
ของพรรคที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
(๘) สมาชิกพรรคตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เวลาที่มีการประชุม และใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว ไมเสียดสี
ขอ ๑๗ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค และสมาชิกพรรคที่ดํารงตําแหนงตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๕๐ ตองยึดถือและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางการเมืองของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๐
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรน ในการสรางพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และ
ใหความรู ความเขาใจของพรรคกับบุคคลอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับ การปรับปรุ งตัวเองเพื่ อกอใหเกิด ความสามัค คีแ ละประสิ ทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รี เกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
สวนที่ ๔
การลงโทษและการประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๑๘ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวากระทําผิดหรือฝาฝนขอบังคับพรรค หรือ
วาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิก
ไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๑๙ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๑๘ แลว ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน และสมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน รวมกันแลวตองไมเกินเกาคน
เปน คณะกรรมการสอบสวนขอกลาวหาสมาชิกพรรค ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น แลวรายงาน
ผลการสอบสวนตอหัวหนาพรรคภายในระยะเวลาที่หัวหนาพรรคกําหนด เพื่อใหหัวหนาพรรคสั่งการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ใหสมาชิกผูถูกกลาวหาพนจากการเปนสมาชิกพรรค
การพน จากสมาชิกซึ่งเปน สมาชิก สภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบีย นตามวรรคหนึ่ง (๕)
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตนแลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคทาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๐ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๒๑ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือ
มอบโลเกียรติยศ หรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค ตามรายงาน
ของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค
การเลือกตั้งคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค รวมถึงการกําหนดบทบาท อํานาจ
และหน าที่ ของคณะกรรมการชุ ดนี้ ให เปน ไปตามระเบี ยบและหลักเกณฑที่ กํา หนดและประกาศ
โดยคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๒ การประกาศเกียรติคณ
ุ อาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตร และใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
(๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ และจารึกชื่อไวบนแผนปาย
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาพรรค
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๕
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๓ พรรคตองใชศักยภาพของพรรคที่มีอยูเพื่อรับผิดชอบตอสมาชิกพรรค ดังนี้
(๑) ดําเนิน งานทางการเมืองอยางจริงจังเพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
และอํานาจทางการเมืองในการเขาสูการบริหารประเทศตามอุดมการณและนโยบายของพรรค
(๒) รับเรื่องราวรองทุกขและใหความชวยเหลือแกสมาชิกพรรคที่ไมไดรับความยุติธรรม
ตามกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๓) ตองสนับสนุน สงเสริม เพื่อเพิ่มองคความรูทางการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหแกสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) จัดอบรมสัมมนาใหสมาชิกดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
(๕) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดของสมาชิกใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพ
สาขาตาง ๆ
(๖) สนับสนุน ชวยลดคาครองชีพของสมาชิกดวยการจัดหาแหลงหรือรานคา
ใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค และบริโภคในราคาถูก
(๗) ใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลและอํานาจมืดแกสมาชิก
สวนที่ ๖
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๔ เพื่อ เปน การสง เสริ มความรูค วามเขา ใจทางการเมื องแกส มาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เปนที่ศ รัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) เตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) เผยแพร ค วามรูท างการเมือ งหรื อ การดํ า เนิ น กิจ กรรมทางการเมื อ งอย า ง
ตอเนื่อง
(๖) สงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๓
การบริหารการจัดการพรรค
สวนที่ ๑
ลักษณะทั่วไป
ขอ ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมเกินสิบสี่คน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
หนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินสามคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกินสองคน
เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยแตละคณะมีจํานวนกรรมการไดไมเกิน
เจ็ดคน
ขอ ๒๗ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคในขอ ๒๕ ใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญ
ตามลําดับ โดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๕
(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรค ตองมีผูรับรอง
ในที่ประชุมใหญของพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็น สมควรใหเปน
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ยกเวนตําแหนงเลขาธิการพรรค ตอที่ประชุมใหญของพรรค
จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกาํ หนดตาม (๑)
(๔) เลือกตั้งเลขาธิการพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนเลขาธิการพรรค ตองมี
ผูรับรองในที่ประชุมใหญของพรรคไมนอยกวาสี่สิบคน
(๕) ใหเลขาธิการพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรใหเปน
กรรมการบริห ารพรรคในตํา แหนงต าง ๆ ต อที่ป ระชุมใหญ ของพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง ของจํา นวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)
(๖) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญของ
พรรคเลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ผูถูกเสนอชื่อเปนหัวหนาพรรคตาม (๒) และเลขาธิการพรรคตาม (๔) ตองอยูในที่ประชุมใหญ
แตผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคในตําแหนงอื่นตาม (๓) (๕) และ (๖) ไมจําเปนตองอยูใน
ที่ประชุมใหญก็ได สวนผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ การเลือกตั้งกรรมการของแตละคณะในขอ ๒๖ ตองดําเนินการในที่ประชุมใหญ
ตามลําดับโดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการแตละคณะตามขอ ๒๖
(๒) ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการของแตละคณะในขอ ๒๖
คณะละหนึ่งคน โดยตองมีผูรับรองในที่ประชุมใหญของพรรคไมนอยกวายี่สิบคน
(๓) ให ป ระธานคณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง ใหม เ สนอชื่ อ สมาชิ ก
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการของคณะที่ตนเปนประธานจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตามที่ประชุมใหญ
กําหนดตาม (๑)
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญของพรรค
เลือกเปนกรรมการในแตละคณะจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตามที่ประชุมใหญกําหนดตาม (๑)
โดยตองมีผูรับรองในที่ประชุมใหญของพรรคไมนอยกวาสิบคน
ผูถูกเสนอชื่อตาม (๒) (๓) และ (๔) ไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๙ สมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเพื่อลงคะแนนเลือกกรรมการในขอ ๒๗ และขอ ๒๘
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๕ และคณะกรรมการตามขอ ๒๖ มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ไดอีก
ขอ ๓๑ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๖) เมือ่ หัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิน้ สุดลง
ทั้งคณะ
(๗) เมื่อมีกรรมการบริหารพรรคเหลืออยูใ นตําแหนงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ใหถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงทําหนาที่ไดจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนงหัวหนาพรรค
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๖) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ และนอกเหนือ
จากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม
สวนที่ ๒
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายพรรคการเมือง
กําหนด ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) ออกระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย มติ และ
จัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโนบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
โดยจัดสรรใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และควบคุมไมใหสมาชิก
กระทําผิดกฎหมาย
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนินงาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) ให มี ก ารประชุ ม ใหญ พ รรคอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ งครั้ ง และรายงานกิ จ การ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมาเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิ จ ารณารั บ บุ ค คลเข า เป น สมาชิ ก พรรค รวมถึ ง พิ จ ารณาลงโทษและ
ประกาศเกียรติคุณสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แตงตั้งหรือถอดถอน ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใ หกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
ปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขดั ตอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของพรรค
ใหประธานคณะกรรมการของแตละคณะตามขอ ๒๖ เปนผูกําหนดตําแหนง อํานาจ
และหนาที่ของกรรมการแตละคนในคณะของตนเองใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
สวนที่ ๓
อํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๓ หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบบริหารกิจการทั้งปวงของพรรค ใหดาํ เนินการ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติของที่ประชุมใหญของพรรค และ
จัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริงเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญพรรค รวมทั้งใหมีหนาที่
แจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิก ตามวิธีการที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่เจ็ดของทุกสามเดือน และ
ใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป จัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา และปฏิบัติกิจการอื่น
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) เปน ผูเ รีย กประชุม ใหญข องพรรคตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(๓) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๔) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(๕) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไม นอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
ขอ ๓๔ รองหัวหนาพรรค มีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค
มอบหมายหรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่หัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เป น ผู ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ดู แ ลงานด า นบริ ห ารและธุ ร การของพรรค
ณ สํานักงานใหญ ควบคุมงานบริหารดานธุรการของสํานักงานสาขาพรรค ดําเนิน การและติดตาม
ผลงานตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดหรือมอบหมาย
(๒) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๓) เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
การประชุมใหญของพรรค และอํานวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่น
ของพรรคดวย
(๔) เปนเลขานุการของที่ประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับ
คณะกรรมการตามขอ ๒๖ หรือคณะที่ปรึกษาพรรค หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด รวมถึงการเปนเลขานุการที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๕) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
ขอ ๓๖ รองเลขาธิการพรรค มีหนาที่ชวยเลขาธิการพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรค
มอบหมาย
ขอ ๓๗ เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
ชวยดูแลการบริหารการเงินและทรัพยสินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินและบัญชี
ของพรรคและสาขาพรรค อาจมีผูชวยเหรัญญิกก็ได และมีเหรัญญิกสาขาพรรคชวยดําเนินการรวมกับ
เหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
ขอ ๓๘ นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิกพรรค การจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรค การควบคุมทะเบียนสมาชิกพรรค และ
งานทะเบียนอื่นของพรรค
ขอ ๓๙ โฆษกพรรค มีหนาที่แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค
และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และอาจมีรองโฆษกพรรค
คนเดียวหรือหลายคนทําหนาที่ชวยโฆษกพรรค และทําหนาที่ตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษก
สาขาพรรคชวยปฏิบัติหนาที่แทนโฆษกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรค
ขอ ๔๐ กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๔
การถอดถอนกรรมการ
ขอ ๔๑ กรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๕ หรือกรรมการตามขอ ๒๖ อาจถูกถอดถอน
ออกจากตําแหนงไดเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือ
ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากันเขาชื่อรองขอใหถอดถอนกรรมการบริหารพรรค
ตามขอ ๒๕ หรือกรรมการตามขอ ๒๖ ออกจากตําแหนงได
เมื่อคํารองขอตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการโดยชอบแลว ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญของพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันที่คํารองขอดังกลาวไปถึงพรรค
มติ ใ ห ถ อดถอนตามวรรคหนึ่ ง ตอ งมีค ะแนนเสี ยงไมน อ ยกว าสามในห า ของจํา นวนผู ที่
เขาประชุมใหญวิสามัญโดยใหลงคะแนนลับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ในกรณี ที่ ผู ดํา รงตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง ผู ใ ดถู ก ถอดถอน ให ที่ป ระชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ นั้ น
ดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนั้นแทน และใหนําขอ ๒๗ และขอ ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับกับการรองขอถอดถอน
ประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคดวยโดยอนุโลม โดยใหสมาชิกสาขาพรรคนั้นจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสาขาทั้งหมดที่มีอยูเขาชื่อรองขอใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญ
สาขาพรรคนั้น เพื่อมีมติถอดถอนประธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค และใหนําขอ ๕๑
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลมเพื่อดําเนินการเลือกสมาชิกพรรคเขาดํารงตําแหนงแทนผูที่ถูกถอดถอน
การดําเนินการตามขอนี้ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือคณะกรรมการตามขอ ๒๖
กรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูใดเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร การถอดถอนผูนั้นตามขอนี้จะกระทํามิได
สวนที่ ๕
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๔๒ หัวหนาพรรค มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ
ในสาขาวิ ช าต า ง ๆ คนเดี ย วหรื อ หลายคน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
เพื่อใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการบริหารพรรคในกิจการบริหารพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรค
ตองการ
ขอ ๔๓ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคําแนะนําหรือความเห็น ในกิจการบริหารพรรคหรือ
ทางการเมืองตอหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคก็ได
สวนที่ ๖
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๔๔ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน รวมถึงสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนที่สุด
ขอ ๔๕ นอกจากวิธีการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครของพรรคตามขอ ๔๔ แลว ที่ประชุมใหญพรรค
อาจดําเนินการได โดยใหคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
หรือสมาชิกพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกพรรคเปนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตอที่ประชุมใหญของพรรค
เปนผูพิจารณาเลือก โดยใหผูเขาประชุมใหญแตละคนลงคะแนนเสียงเลือก ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี
เมื่อใชวิธีตามวรรคหนึ่งแลว มิใหนําวิธกี ารตามขอ ๔๔ มาใชบังคับ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมีการลงมติตามขอ ๔๔ (๑) ตองขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สาขาพรรคในแตละภาคกอน
สวนที่ ๗
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๔๖ ใหเลขาธิการพรรคเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลตอที่ประชุม รวมกันระหวาง
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงทางการเมืองในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย
ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และผูนําฝายคาน
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาความเหมาะสมของสมาชิกหรือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนง
เปนกรรมาธิการ และตําแหนงทางการเมืองอื่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๔
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๔๗ ในการจัดตั้ งสาขาพรรคใหขึ้ น อยูกั บดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค
เปน ผูพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงคของสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในทองที่นั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค ตองดําเนินการจัดตั้งสาขา
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๔๘ การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในทองที่ใดใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค รวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่นั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในทองที่นั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หทองที่ใ ดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน ซึ่งจะตองมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในทองที่นั้น
มาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ เมื่อ
สาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรค
ทราบ เพื่อใหหวั หนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุม
จัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ขอ ๕๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลื อกตั้งจากสมาชิ กซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในทองที่นั้น ๆ จํานวนไมเกินสิบสี่คน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค (จํานวน ๑ คน)
(๒) รองประธานสาขาพรรค (จํานวนไมเกิน ๓ คน)
(๓) เลขานุการสาขาพรรค (จํานวน ๑ คน)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค (จํานวนไมเกิน ๒ คน)
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค (จํานวน ๑ คน)
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค (จํานวน ๑ คน)
(๗) โฆษกสาขาพรรค (จํานวน ๑ คน)
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน และการลงมติในการเลือกตัง้
เปนคณะกรรมการสาขาพรรคใหเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปนประธานสาขาพรรคลําดับแรก และ
กรรมการสาขาพรรคในสวนที่เหลือตอที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน และ
การลงมติในที่ประชุมใหญใหลงคะแนนลับ
ขอ ๕๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตํ าแหน งคราวละสี่ ป แตเ มื่อ พน จากตํ าแหน ง
ตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๕๓ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๕๐ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเบื้องตน
(๔) จัด ทํา บั ญชี รายรับ รายจ าย และงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่ อเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรค
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน และใหทํารายงานการประชุมสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหมเสนอตอสํานักงานใหญ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๔
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๕๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรค หรืออีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๕๗ ใหจัดประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๕
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๕๘ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของพรรคอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพัน คนแลวแต
จํานวนใดจะนอยกวากันมีสิทธิเขาชื่อกันเปนหนังสือยื่นตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ของพรรค
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และด ว ยเหตุผ ลเร งด ว นอย างใด เมื่ อมี ผูเ ข าชื่ อ รอ งขอให เ รีย กประชุ ม ใหญ วิส ามัญ ตามวรรคแรก
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๙ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๐ ในการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองประกอบดวย กรรมการบริหารพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก
ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งหมดตองไมนอยกวาสองรอยคนจึงถือวาครบองคประชุม
การไดม าซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูคัดเลือกจาก
สมาชิกในสาขานั้นจํานวนไมนอยกวาสาขาละยี่สิบคน ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิง
และชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความหลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยใหกระทําอยางเปดเผย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

การลงมติ เลื อกบุ คคลตามข อ ๒๕ และข อ ๒๖ หรื อการลงมติ ใ นกรณี ที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือผูเขาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญจะกระทํามิได
ขอ ๖๑ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบประมาณประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๖๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหญ
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๔ ให มีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อ ยสองเดือ นตอ ครั้ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึง่ หนึง่
ของจํานวนกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหเรียกประชุม
ประธานสาขาพรรคเปน ผูกํา หนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระการประชุม ใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๘ ญัต ติข องผูที่ ข อใหเ รีย กประชุ ม ใหญวิ สามัญ ต อ งเสนอต อประธานสาขาพรรค
พรอมกับลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ การประชุมใหญสามัญหรื อวิสามั ญสาขาพรรคประกอบดว ยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในทองที่นั้น ซึ่งไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวา
หาสิบคน
ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกเขารวมประชุมครบจํานวนตามที่กําหนดไว
ตามขอ ๖๙ จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๔ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอสองเดือน และ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุม เปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือ
ตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปน พิเ ศษ
ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๕
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๗ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเปน เลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม ถ า เลขาธิ การพรรคไม อ าจปฏิ บั ติห น า ที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรค ทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๗๘ การประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๗๙ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคตามความจําเปนและความเหมาะสม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

การประชุมรวมตามวรรคหนึ่งตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๘๐ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
หรือตามที่ประธานคณะกรรมการคณะนั้น ๆ เห็นสมควร
ขอ ๘๑ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะจะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๘
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๘๒ การลงมติในที่ประชุมในสวนที่ ๕ ถึงสวนที่ ๗ ผูมีสิทธิเขาประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน และในการออกเสียงลงคะแนนใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม
จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีการลงคะแนนเปดเผยใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนน
เปนอยางอื่น และที่ประชุมเห็นชอบดวยโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
เวนแตในกรณีเลือกบุคคล การลงคะแนนลับใหใชวิธีเขียนชื่อในกระดาษ และใหใชกระดาษ
ที่เจาหนาที่พรรคจัดทําใหเทานั้น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๖
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๘๔ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชี ต อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ โ ดยครบถ ว น
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๕ พรรคและสาขาพรรคตอ งป ดบั ญ ชี ครั้ ง แรกภายในวัน สิ้ น ปป ฏิ ทิ น ที่ ไ ด จดแจ ง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายได และ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายได และคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรคไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาและปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงิน ซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแ ลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรอง
ความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๗
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๗ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ
เปนเงินไดของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่มีการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุช่อื สมาชิกผูรับบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การรับบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทางการคาในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๘๘ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับ
การบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตอเหรัญญิกพรรคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
การบริจาค
ขอ ๘๙ บรรดาเงินที่พรรคไดรับบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามพรรคนั้น
กรณีที่หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยใหหัวหนาพรรคแจง
หมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๐ ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคซึ่งหัวหนาพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด
ลงลายมือชื่อรวมกับเหรัญญิกพรรค รวมเปนสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของพรรค
ขอ ๙๑ ใหมีสมุหบัญชีดําเนินการในทางการบัญชีของพรรค และใหมีผูสอบบัญชีเสนองบดุล
ตอที่ประชุมใหญของพรรคทุกป ภายใตการกํากับดูแลของเหรัญญิกพรรค
ขอ ๙๒ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
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(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรัพ ยสิ น และประโยชน อื่น ใดอั น อาจคํา นวณเป น เงิน ได ที่ไ ดจ าก
การบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
ทั้ง นี้ รายไดต าม (๒) และ (๗) ให เป น ไปตามที่ น ายทะเบี ยนโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด การบริจาคแกพรรคตาม (๔) ใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายพรรคการเมือง
ขอ ๙๓ รายจายของพรรคตามแผนการใชจายเงินดังตอไปนี้
(๑) ค า ตอบแทนบุ ค ลากรของพรรค และค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ทางการเมือง
(๒) คาใชจายในการบริหารพรรค และสาขาพรรค
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๔) คาใชจายในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) คาใชจายในการใหความรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ทางการเมือง
(๖) คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ขอ ๙๔ การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของสาขาพรรคใหใชขอบังคับ
ในหมวด ๖ สวนที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙๕ ใหประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคซึ่งประธานสาขาพรรคมอบหมาย
คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับเหรัญญิกสาขาพรรค รวมเปนสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงิน
ของสาขาพรรค
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หมวด ๘
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และขอบังคับพรรค
ขอ ๙๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๙๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ ๙๘ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๙
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๑๐๐ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินที่ยังเหลืออยูหลังจากการชําระบัญชีตกเปน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๑ ผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม ใหถือวาเปนสมาชิกพรรคตั้งแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม และตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
พรอมเอกสารประกอบตามแบบพิม พของพรรคภายใน ๑๕ วัน และยื่น บัญชีแ สดงทรัพยสิน และ
หนี้สินภายใน ๓๐ วัน ภายหลังที่มีประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการรับจัดแจงการจัดตั้ง
พรรคขัตติยะธรรม
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรคขัตติยะธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ คน คือ
๑. วาที่รอยตรี สุรภัศ จันทิมา
หัวหนาพรรค
๒. นายวุฒิกร ลือพืช
รองหัวหนาพรรค
๓. นายธนัท วนศุภกุล
รองหัวหนาพรรค
๔. นายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
เลขาธิการพรรค
๕. นายมนตชัย อุดม
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวอัญชุลี อุนบาง
เหรัญญิกพรรค
๗. นายตนคิด นอยประเสริฐ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายพรวัฒน ทองธนบูรณ
โฆษกพรรค
๙. นายอรรณพ แซตัน
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายปติ คูรัตนชัชวาล
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

