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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคแนวรวมมาตุภูมิ
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง และรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองของพรรคแนวรวมมาตุภูมิ ดังนี้
นโยบายพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
พรรคแนวรวมมาตุภูมิไดกําหนดนโยบายของพรรคไว ดังนี้
๑. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ไดแก
๑.๑ การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
๑.๒ การจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัด
มีแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ และปฏิรูประบบ
บริห ารราชการส วนกลาง โดยเพิ่มกระทรวงที่ จํา เปน ปรั บปรุ งส วนภูมิภ าค โดยจัด กลุม จัง หวั ด
เปนมณฑลในแตละภูมิภาค เปนตน
๑.๓ การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนิน การตามแนวนโยบาย
พื้น ฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้น ฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด
ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในจังหวัดนั้น
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๑.๔ การพั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และ
จริ ย ธรรมของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ควบคู ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารทํ า งาน เพื่ อ ให ก าร
บริหารราชการแผน ดิน เปน ไปอยา งมีประสิทธิ ภาพ และสงเสริม ให หนวยงานของรัฐ ใชหลั กการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๑.๕ การจั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย า งอื่ น เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า และ
การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน
๑.๖ การดํ า เนิ น การให ห น ว ยงานทางกฎหมายที่ มี ห น า ที่ ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
การดํ าเนิน งานของรั ฐ ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดํ าเนิน การอย างอิส ระ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
๑.๗ การดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
๒. นโยบายดานความมั่น คงของรัฐ ไดแ ก การพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ โดยจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่น คงของรัฐ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ผลประโยชน แ ห ง ชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
๓. นโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไดแก
๓.๑ การให ความอุปถัม ภแ ละคุม ครองทุกศาสนา การสงเสริม ความเข าใจอั น ดีแ ละ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๒ การคุ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน สนั บ สนุ น การอบรมเลี้ ย งดู แ ละ
ใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบัน ครอบครัวและชุม ชน รวมถึงตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแ กผูสูงอายุ ผูยากไร
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
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๓.๓ การสง เสริม สนับ สนุน และพั ฒนาระบบสุข ภาพที่ เนน การสรา งเสริม สุขภาพ
อัน นํา ไปสูสุ ข ภาวะที่ยั่ งยื น ของประชาชน รวมทั้ งจั ดและสง เสริ ม ใหป ระชาชนไดรั บ การบริก าร
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสั งคม จัด ให มี แ ผนการศึ กษาแห งชาติ กฎหมายเพื่อ พัฒ นา
การศึ ก ษาของชาติ จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให ก า วหน า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกถึงความเปนไทย มีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๓.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน องคกรการศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
๓.๖ การส ง เสริ มและสนับ สนุน การศึก ษาวิ จั ยในศิ ล ปะวิ ทยาการแขนงตา ง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
๓.๗ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความรู รั ก สามั ค คี แ ละการเรี ย นรู ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๘ การสงเสริมและสนับสนุนการสรางรัฐสวัสดิการ ใหเปนหลักประกันคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคมไทยตอไป
๔. นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ไดแก
๔.๑ การดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว
เปน ธรรม และทั่ วถึ ง ส งเสริ ม ใหค วามช วยเหลือ และใหค วามรู ท างกฎหมายแกป ระชาชน และ
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชน
และองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
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๔.๒ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
๔.๓ การจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
๔.๔ การจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
๔.๕ การสนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๕. นโยบายดานการตางประเทศ ไดแก
๕.๑ การสง เสริม สัม พัน ธไมตรีแ ละความรว มมื อกั บนานาประเทศ และพึง ถือ หลั ก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
๕.๒ การสง เสริม การคา การลงทุ น และการทอ งเที่ ยวกับ นานาประเทศ ตลอดจน
การใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศอยางจริงจัง
๕.๓ การสรางเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบาน ลด ละ เลิกการเผชิญหนา
แสวงหาหนทางอยูรวมกันโดยสันติสุข และแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม
๖. นโยบายดานเศรษฐกิจ ไดแก
๖.๑ การสนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับ
การประกอบกิจการ
๖.๒ การควบคุมใหมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เชน การจัดเก็บภาษีมรดก เปนตน
๖.๓ การจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางทั่วถึง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
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๖.๔ การกํ ากับ ใหการประกอบกิจการมีก ารแขงขั น อยา งเสรีแ ละเปน ธรรม ป องกั น
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
๖.๕ การดํ า เนิ น การให มีก ารกระจายรายไดอ ยา งเป น ธรรม คุ ม ครอง ส ง เสริ ม และ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญ
 ญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
๖.๖ การสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสั ม พัน ธแ ละระบบไตรภาคีที่ผู ทํางานมีสิ ทธิเ ลือกตัวแทนของตน จั ดระบบประกัน สังคม
รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการ
ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๖.๗ การคุ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน ข องเกษตรกรในการผลิ ต และการตลาด
สงเสริมใหสิน คาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุม ของเกษตรกรในรูป
สภาเกษตรกร เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
๖.๘ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ปฏิรูป และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนระบบเศรษฐกิจคูขนานกับเศรษฐกิจกระแสหลักอยางเปนรูปธรรมและจริงจัง
และส ง เสริ ม การรวมกลุ ม การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ตลอดทั้ ง การรวมกลุ ม ของประชาชน
เพื่ อดํ า เนิ น การดา นเศรษฐกิจ อื่ น ๆ โดยจั ด ตั้ง กระทรวงสหกรณ แ ห ง ชาติ ธนาคารสหกรณ และ
ธนาคารทองถิ่น เพื่อเปนกลไกบริหารอยางเปนระบบ
๖.๙ การจัดใหมีการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ทางเศรษฐกิจ และตองมิใ หสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐาน
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
๖.๑๐ การดํ าเนิ น การใดที่ เป น เหตุใ ห โครงสรา งหรือ โครงข า ยขั้ น พื้ น ฐานของกิ จการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได
๖.๑๑ การสงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางน้ํา การขนสงทางราง
รถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ
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๖.๑๒ การสงเสริมและสนับสนุน องคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
๖.๑๓ การสง เสริม อุต สาหกรรมแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่ อใหเ กิด มูล คา เพิ่ ม
ในทางเศรษฐกิจ
๗. นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดแก
๗.๑ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารใช ที่ ดิ น ให ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ โดยให คํ า นึ ง ถึ ง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุม ชนทองถิ่น และ
การดูแ ลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน
โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
๗.๒ การกระจายการถือครองที่ดิน อยางเปน ธรรม จํากัดเนื้อที่ถือครองแตละประเภท
อยางเหมาะสม และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใ นที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรม
อยางทั่วถึงและอยางเพียงพอ โดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําหรือบริหารเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตรทั่วทุกภูมิภาค
๗.๓ การจัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๗.๔ การจั ด ให มี แ ผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
๗.๕ การสงเสริม บํารุงรักษา และคุม ครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
๗.๖ การจัดตั้งกระทรวงน้ําแหงชาติและกระทรวงที่ดินแหงชาติ เพื่อเปนกลไกบริหาร
ตอบสนองดานนโยบายอยางเปนระบบ
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๘. นโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ไดแก
๘.๑ การสงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ
โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุน การศึกษา คน ควา วิจัย และใหมี
สถาบัน การศึ กษาและพัฒ นา จั ดให มีก ารใชประโยชน จากผลการศึกษาและพั ฒ นา การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
๘.๒ การสงเสริมการประดิษฐหรือการคน คิดเพื่อใหเกิดความรูใ หม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๘.๓ การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติ พืชธรรมชาติ และเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๙. นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก
๙.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
๙.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
๙.๓ การสงเสริมและสนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
๙.๔ การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง เพื่อชวยเหลือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนทีร่ วมตัวกันในลักษณะ
เครื อข ายทุก รูป แบบ ใหส ามารถแสดงความคิ ดเห็น และเสนอความต องการของชุม ชนในพื้น ที่
เพื่อเปนแนวทางหลักในการพัฒนาประชาธิปไตย
๙.๕ การสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีสวนรวมของประชาชนนี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายใกลเคียงกัน
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ขอบังคับพรรคแนวรวมมาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคแนวรวมมาตุภูมิ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติ
เปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารและ
การดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคแนวรวมมาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคแนวรวมมาตุภูมิเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมื อ งนี้ ชื่ อ ว า “พรรคแนวร ว มมาตุ ภู มิ ” เขี ย นเป น ภาษาอั ง กฤษว า
“AFFILIATED MOTHERLAND PARTY” ใชชื่อยอวา “น.ม.ภ.” และใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา
“A. M. P.”
ขอ ๔ พรรคแนวรวมมาตุภูมิ ใชภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้

ภาพเครื่องหมายพรรค ประกอบดวย
- ชื่ อ พรรคแนวร ว มมาตุ ภู มิ หมายถึ ง แผ น ดิ น เกิ ด แผ น ดิ น มารดา คื อ ประเทศไทย
อันประกอบไปดวยคนที่เ กิดมารวมแผ น ดิน มีความรักและภั กดีตอมาตุภูมิ มีความรั กในเผาพัน ธุ
หนอเนื้อ และเชื้อสายเดียวกัน และมีเจตจํานงอันแนวแนที่จะพลิกแผน ดินใหอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง
และสรางสรรคคุณภาพชีวิตคนบนผืนแผนดินใหมีความสุข มีความเปนธรรม มีความมั่นคงปลอดภัย
มีรายไดอยางเพียงพอ และมีรัฐสวัสดิการเปนหลักประกันแหงชีวิต
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- แผนที่ประเทศไทยสีเหลือง หมายถึง แผนดินทองอันเปนแผนดินมาตุภูมิ
- รูปภาพภูเขาใหญสีเขียว หมายถึง เทือกเขาภูพาน อันเปนแผนดินสัญลักษณแหงการตอสู
เพื่อความเปนธรรมตลอดมา และเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ
- รูปภาพวงกลมสีแ ดง หมายถึง ดวงอาทิตยเมื่ออุทัย อัน เปน เสมือนจิตวิญญาณที่มีพลัง
ที่กอเกิดแหงชีวิตใหมและความไพบูลย
ขอ ๕ ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปน เครื่องหมายยอ
ในลักษณะเดียวกันกับภาพเครื่องหมายพรรค ตามขอ ๔ หากแตใชสีเดียวกัน
ขอ ๖ สํานักงานใหญพรรคแนวรวมมาตุภูมิ ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๓๗ หมูที่ ๙ บานวังทอง
ตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย ๔๑๒๘๐
การยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๗ สาขาพรรคแนวร ว มมาตุ ภู มิ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กชื่ อ ว า
“สาขาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ ลําดับที่.......... จังหวัด.......................”
ขอ ๘ ในขอบังคับพรรคแนวรวมมาตุภูมินี้
“พรรค” หมายถึง พรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“ขอบังคับพรรค” หมายถึง ขอบังคับพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“คณะผูบริหารพรรค” หมายถึง คณะผูบริหารพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“หัวหนาพรรค” หมายถึง หัวหนาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“รองหัวหนาพรรค” หมายถึง รองหัวหนาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“เลขาธิการพรรค” หมายถึง เลขาธิการพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“รองเลขาธิการพรรค” หมายถึง รองเลขาธิการพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“เหรัญญิกพรรค” หมายถึง เหรัญญิกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“โฆษกพรรค” หมายถึง โฆษกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
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“รองโฆษกพรรค” หมายถึง รองโฆษกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายถึง นายทะเบียนสมาชิกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“กรรมการบริหารพรรค” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“ประธานสาขาพรรค” หมายถึง ประธานสาขาพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแนวรวมมาตุภมู ิ
“คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“ตัวแทนสมาชิก” หมายถึง ตัวแทนสมาชิกพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
“เขตเลือกตั้ง” หมายถึง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิสมัครเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญ ชาติ ไทยโดยการเกิ ด หรือ ผูมีสั ญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่ งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๐ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรื อ ต อ ประธานสาขาพรรค ณ ที่ ทํ า การสาขาพรรค และให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่ อนายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคไดรั บใบสมัค รแลว ให เสนอคณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูน นั้
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๑ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า น ให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค หรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาพรรค
แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๒ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือ แจงใหผูนั้น ทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวา
เปนที่สุด
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค ตามขอ ๙
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก ตามขอ ๖๖ วรรคสอง
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือ วาสมบูรณ เมื่อไดยื่น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
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ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน ที่
พรรคมี ม ติ คั ด ค า นว า มติ ดั ง กล า วมี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับ แตวันที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมื อ งอื่ น ได ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย หรื อ จะคง
สมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๔ ภายในหนึ่ง ปนับ แตวั น ที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งรับ จดแจง การจัด ตั้งพรรค
พรรคตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรค มีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ แต ง ตั้ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน คณะทํ า งาน หรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
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(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสุนนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนิน งานของพรรคดวยความเต็ม ใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนา
ของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทา ใหราย หรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให พ รรค
ได ก า วไปสู ก ารมี บ ทบาททางการเมื อ งและการเข า สู ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรค
เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การ
ดํารงชี วิต ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิ จกรรมที่เ ปน ประโยชน เพื่อ สมานสามัค คีร ะหวา ง
มวลสมาชิกทั่วประเทศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๓) พรรคจะใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ค วามสํ า คั ญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท า นอย า งเต็ ม รู ป แบบ
โดยใหถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อัน จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพเพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มูล ขาวสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคม เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ยวกั บ สิ ท ธิ การจัด การ การดู แ ลรัก ษาทรั พยากรของท อ งถิ่ น ตลอดจนปลู ก ฝ ง
สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได เ ข า ชมหรื อ เข า ฟ ง
การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สร า งพรรคให เ ป น พรรคการเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ เป น ที่ ศ รั ท ธาและไว ว างใจของปวงชนชาวไทย
จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดั บ
ตองยึดมั่ น ในอุดมการณของพรรคอยางจริ งจัง และไมฝา ฝน ตอระเบียบ ขอบังคั บพรรค มติของ
คณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรค
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรื อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ พ รรคด ว ยกั น หรื อ องค ก รของพรรคต อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรม อันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ ง และทํ า ให ก ารเมื อ ง
มีคุ ณธรรม สมาชิ กพรรค กรรมการบริ หารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได ยึด ถื อและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรม อยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญ ดวยการเสียสละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค จํานวนไมเกินสี่สิบเกาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๑
(๓) ใหหัว หนา พรรคที่ไ ดรับ เลือกตั้งใหมเ สนอชื่อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่ จํ านวนกึ่ งหนึ่ง ดั งกลา วขา งต น เป น จํ า นวนที่ มี เศษ ให หัว หนา พรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือ จนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทน
จากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และให ถือว าสมบูรณ เมื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อหัว หนา พรรค หรื อ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่ แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
ตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) เมื่อ หัว หนา พรรคลาออก ใหถื อว าความเป น คณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริ หารพรรคว างลงสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เ หมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระ
ของผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ให ร องหั ว หน า พรรคตามลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่น อัน เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป จนกว า นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคให เ ป น ไปตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ พรรค และ
มติที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโนบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุ ม ไม ใ ห พ รรคและผู ซึ่ ง พรรคส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใช เ กิ น วงเงิ น
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ดังนี้
(ก) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูรับสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรื อสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุน และดูแ ลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางพรรค ทั้งประจําและชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ง หรือ ถอดถอนผู อํา นวยการสํ านั ก งานใหญ พรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรค และเปน ผูเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และเป น ประธานของที่ ป ระชุ ม ร ว มพรรค ตลอดจน
เปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิน การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกาํ กับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
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(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิก พรรค มีหนา ที่ใ นการควบคุ ม รายรั บรายจ ายเงิน บัญชี ทรัพยสิ น
หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และ
การพนจากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริ หารอื่ น ๆ มี อํ านาจหน าที่ ตามที่ หั วหน าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้ง
เปนสมาชิกผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมการคัด เลือ กผูรั บสมัค รเลื อกตั้ งของพรรคพิจ ารณาเสนอความเห็น ตอ คณะกรรมการ
บริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ ภายในหนึ่ง ปนับ แตวั น ที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งรับ จดแจง การจัด ตั้งพรรค
พรรคตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๙ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๓๐ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อ
ขอจั ดตั้ ง สาขาพรรคต อ สํา นั กงานใหญ พรรค เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริห ารพรรคพิ จ ารณาอนุ มั ติ
โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๑ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อ นุ มั ติ ใ ห จั ง หวั ด ใดจั ด ตั้ ง สาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเปน ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุม สมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลว ให แ จง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ใหหั ว หน า พรรคแจ ง ให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั ง กล า ว ต อ งมี ส มาชิ ก
ของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุม ไมนอยกวา
หาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๒ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง จํ า นวนไม น อ ยกว า แปดคน มาจาก
การเลือกตั้งโดยสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ ในที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค ๑ คน
(๒) รองประธานสาขาพรรค ไมเกิน ๓ คน
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค ๑ คน
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค ไมเกิน ๓ คน
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค ๑ คน
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ๑ คน
(๗) โฆษกสาขาพรรค ๑ คน
(๘) กรรมการอื่น ๆ ไมเกิน ๕ คน
ขอ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญ โดยการ
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๒
(๒) (๔) และ (๘)
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น ลํา ดั บ แรก แล ว เลือ กกรรมการสาขาพรรค
ตําแหนงอื่น ๆ ตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๓๒ และ ขอ ๓๔ (๑) ทีละตําแหนง จนครบทุกตําแหนง
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัด ทํ า บั ญ ชี รายรั บ รายจ า ย และงบการเงิน ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในยี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๖) เสนอแนะขอ ขั ด ข อ งที่ สาขาพรรคได ป ระสบพรอ มแนวทางแก ไ ขป ญ หา
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุ คคลที่จ ะเขารั บสมัค รรับ เลื อกตั้งเปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร
หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผน โครงการ และรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทนิ
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เป น ประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรค เปนผูรับผิดชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) มีสิทธิยับยั้งมติของคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้ งขึ้น เพื่อ ขอใหมีการทบทวนมติดังกลาวในกรณีที่มีค วามจํ าเป น
แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน หากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ง) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวา การดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํ า นาจอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคกํ า หนด ในกรณี ที่
ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขา
พรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
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(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขา
พรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับรายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขา
พรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อมี เหตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๘ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง ตามขอ ๓๗
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๙ ใหป ระธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ งคนเปน ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๐ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สว นการประชุ มใหญวิ สามัญ อาจมี ได เมื่ อสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
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ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๓ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกตามขอ ๔๒ มาประชุมรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา
สองรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ใหหั วหนาพรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถา หัวหนา พรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรม การคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
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(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา
สี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกตั้งบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง โดยหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
นอกจากการประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคตามวรรคหนึ่ ง กรรมการบริ ห ารพรรค
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด อาจขอใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเปนกรณีพิเศษไดตามความจําเปน โดยตองกําหนดระเบียบวาระ
หรือประเด็นที่จะขอมติจากที่ประชุมใหชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมน อยกว ากึ่ งหนึ่ง ของจํ านวนคณะกรรมการบริห ารพรรคที่มี อยูใ นขณะนั้น จึง เป น องค ประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ใหร องหัว หน าพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํา หน าที่เ ปน ประธานที่ ประชุ มแทน และให เลขาธิ การพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุม ใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จ ะมีการเลือกตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
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ไมวาจะเปน การเลือกตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง และ
แบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในสาขาพรรคนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง
เปนประธานในที่ประชุม และเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน โดยประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
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นอกจากการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคหนึ่ง กรรมการสาขาพรรคจํานวน
ไม นอ ยกวา กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการสาขาพรรคทั้ งหมด อาจขอใหป ระธานสาขาพรรค
เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคเปนกรณีพิเศษไดตามความจําเปน โดยตองกําหนดระเบียบวาระ
หรือประเด็นที่จะขอมติจากที่ประชุมใหชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม โดยให
ประธานสาขาพรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหรองประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ให ก รรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกั น เองหนึ่ ง คนทํ า หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมม าประชุมหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๘ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
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บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๖๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการ
จัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการ
บริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และจะเก็บ
เมื่อใดนั้น จะใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริ จ าคแก พ รรค ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิก ของพรรคคนใดวา ไดกระทํา หรือละเว น การกระทําอั น ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสื อตามขอ ๖๓ แลว ให หัวหนาพรรคมอบอํา นาจใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนทําการสอบสวนข อกลาวหานั้น ถา สอบสวนแลวเห็น ว า
ไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
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(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน หาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษโดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรค ตามขอ ๖๖ วรรคสอง กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคทาย
หมวด ๑๔
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๖๘ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา
หาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกของพรรคเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการคั ดเลือกผูสมัครรับเลือ กตั้งของพรรคมีวาระการดํา รงตําแหนงคราวละสี่ ป
นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
การเลือกตั้ งคณะกรรมการคัดเลื อกผูสมัครรั บเลือกตั้งของพรรค ใหที่ประชุ มใหญพรรค
กํ า หนดจํ า นวนคณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคตามวรรคหนึ่ ง ต อ จากนั้ น
ใหผูท่เี ขารวมประชุมเสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมใหญพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และ
มีผูรับ รองไมน อยกว าสิบ คน เพื่อ ใหที่ ประชุมใหญพรรคทํ าการเลือ กตั้ง ดวยวิธีการลงคะแนนลั บ
จนครบตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ครบวาระ
และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
กรณีที่มีตําแหนงกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง
เมื่อมีการประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูที่ตนแทน
สวนที่ ๒
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๖๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกิน
สิบคน ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ให นํ า ความในข อ ๖๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ วรรคหา มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการนโยบายพรรค โดยอนุโลม
สวนที่ ๓
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๗๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร
ใหแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ให นํ า ความในข อ ๖๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ วรรคหา มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๗๑ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๒ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอ ยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๓ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหคงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๔ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๕ ในกรณี ที่ พ รรคต อ งยุ บ เลิ ก ให ท รั พ ย สิ น ของพรรคที่ เ หลื อ ภายหลั ง จากการ
ชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแนวรวมมาตุภูมิ
คณะกรรมการบริหารพรรคแนวรวมมาตุภูมิ จํานวน ๒๕ คน ประกอบดวย
๑. นายสากล ศรีเสมอ
หัวหนาพรรค
๒. นายเรืองศักด อินติยะ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสานิต มิกระราช
รองหัวหนาพรรค
๔. นายนิติทัต ภูมาศ
เลขาธิการพรรค

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
๕. นายวิศิษฐ ภูมาศ
๖. นางทัศณีย จําปาซอน
๗. นายบุญมี จันทาเทพ
๘. นายทองสด ทองเหลา
๙. นายสมัย ศรีจันทรโท
๑๐. นายประสิทธิ์ รมณา
๑๑. นายเสริญ โซเมืองแซะ
๑๒. นายแสนยา ดวงคําภา
๑๓. นางอําพร แกนนาคํา
๑๔. นายจันทรศรี บุญสิทธิ์
๑๕. นายเล็ง บุราณสาร
๑๖. นายชาลี ลีละครจันทร
๑๗. นายถวิล นันธิจารย
๑๘. นายแสงทอง เกตุนันท
๑๙. นางออนจันทร มิกระราช
๒๐. นางวันทา ลีละครจันทร
๒๑. นางจรไร ศรีวิลัย
๒๒. นายทวีวุธ เกตุนันท
๒๓. นายถวิล สาระพล
๒๔. นายสุวรรณ พูอินแสง
๒๕. นายคําสิงห คุณมี
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

