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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเงินเดือนประชาชน
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๕๒ ตั้งแตวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอีย ด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคเงินเดือนประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวนโยบายพรรค
พรรคเงินเดือนประชาชนไดรวบรวมสาระสําคัญที่เปนปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชนมาจัดทําขึ้นเปนนโยบายของพรรคทั้งหมด ๑๑ ดาน โดยในแตละดานนั้น พรรคไดเตรียม
จัดหามาตรการรองรับที่สามารถปฏิบัติใ นการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวไวสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคตอไป โดยสรุปสาระสําคัญของนโยบาย
ในแตละดาน ดังนี้
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของประเทศ
๑.๒ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให มี ม าตรการเพื่ อ พั ฒ นาระบบพรรคการเมื อ ง
และนักการเมืองของประเทศใหมีความรู ความสามารถมีประสิทธิภาพ ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ความจริง ใจ ความเสียสละ และความอดทน ในการเปน นักบริห าร และนักปกครองที่ยึดมั่น ใน
อุดมการณอยางแทจริง เพื่อใหเปนพรรคการเมืองตัวอยางในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง
ที่มีประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชน โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนตอตน หรือกลุมของ
ตนเปนหลัก
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๑.๓ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการ ใหเกิดการกระจายอํานาจการปกครอง
สูทองถิ่นอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเทาเทียมกันอยางทั่วถึง
๑.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหมีประสิทธิภาพ และโครงสรางระบบ
บริหารราชการแผนดิน เพื่อใหมีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานทั้งตอขาราชการประจํา และประชาชน
ทั่วไป
๑.๕ สงเสริม สนับสนุน และดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และหามาตรการเสริมสรางใหประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย มีความรู ความเขาใจ
และมีจิตสํานึกทางการเมืองสูง รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองตลอดจนการปฏิบัติตนตอผูอื่น ดวย
การเสียสละ และมีความรับผิดชอบตอแผนดิน
๑.๖ รับฟงปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ของประชาชน ในทุก ๆ ดาน ทุก ๆ กลุม และ
ทุก ๆ คน เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุแ หงปญหา และหาวิธีการในการแกไขปญหาใหกับ ประชาชน
โดยเร็ ว ที่ สุ ด ภายใต เ หตุ ผ ลและความถู ก ต อ ง ประกอบกั บ การตั ด สิ น ป ญ หาโดยสั น ติ วิ ธี และ
มีความยุติธรรมโดยทั่วกัน
๑.๗ สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นทางการเมืองและพัฒนาประเทศรวมกัน
๑.๘ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค งไว ซึ่ ง สถาบั น กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ดู แ ล
ดานความสงบเรียบรอยภายในประเทศ โดยกําหนดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนที่เปน เงิน เดือน
ใหเพียงพอกับคาใชจาย ในชีวิตประจําวัน ดวยการเสนอกฎหมาย “พระราชบัญญัติสถาบัน กํานัน
ผูใหญบานแหงชาติ” รวมกับพี่นองประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
๑.๙ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเมื อ งภาคประชาชนให มี ค วามเข ม แข็ ง และเสนอ
กฎหมายตาง ๆ ที่เปน ประโยชนตอประเทศชาติแ ละประชาชน รวมกับพี่นองชาวไทยทั่วประเทศ
ตามวิถีทางประชาธิปไตยที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑.๑๐ เผยแพรความรู และทําความเขาใจใหกับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนเขาใจ
ในเรื่องรายละเอียด ของวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกระดับอยางชัดเจน
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๒. ดานเศรษฐกิจ การคลัง
๒.๑ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตผลทางภาคเกษตรกรรมของไทย ใหเปนสินคา
สงออกที่มีคุณภาพระดับสากล จนเปนที่ยอมรับและตองการของตลาดโลก
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนเห็นความสําคัญและมีโอกาสปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญตาง ๆ อาทิ ไมสัก ฯลฯ ตลอดจนพืชผักในครัวเรือน เพื่อนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
และเปนการหารายไดเสริมอีกดวย
๒.๓ สงเสริม สนับสนุนและจัดหามาตรการใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกประเภท
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งจะไมทําใหเกิดการเสียดุลทางการคากับตางประเทศ อาทิ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือทองถิ่น อุตสาหกรรมหนักบางประเภท อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมดานบริการและอื่น ๆ
๒.๔ สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีเมืองทาปลอดภาษี และเมืองทา ขนสงสินคา
นานาชาติภายในประเทศ เพื่อใหประเทศไทยไดเปน ตัวแทนของภูมิภาคเอเชียในเรื่องการคมนาคม
ขนสงสินคาตาง ๆ ที่ไมเกิดความเสียหาย ตอประเทศชาติใ นแตละดาน โดยใหยึดถือผลประโยชน
ของประชาชนที่จะไดรับเพื่อการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ
๒.๕ สงเสริม สนับสนุน จัดหามาตรการในการใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องของเศรษฐกิจ
การเงิน การธนาคาร กับประชาชนทุกระดับใหทั่วถึงและถูกตอง เพื่อใหป ระชาชนรู และเขาใจใน
การจัดการดานเศรษฐกิจทั้งแบบ มหาภาค และจุลภาค ตลอดจนใหไดรูถึงบทบาท หนาที่และความสําคัญ
ของตนเองในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศไปพรอมๆ กับรัฐ ดวยระบบที่สะดวก รวดเร็ว และงายตอ
การเขาใจ
๒.๖ สงเสริม สนับสนุนและจัดหามาตรการในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
ของประเทศใหม เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน และเกิดความเปนธรรมกับประชาชนอยางแทจริง โดยสรางระบบ
ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน สรางความพึงพอใจใหอยูในระดับที่ประชาชนไมหลีกเลี่ยง
การจายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศชาติและรัฐจะตองมีมาตรการในการดําเนินการใชจายภาษีของประชาชน
ในการพัฒนาประเทศอยางคุมคาทั่วถึงกันทั้งประเทศ
๒.๗ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยเป น ประเทศที่ มี ค วามตื่ น ตั ว ทางธุ ร กิ จ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อลดปญหาคนตกงาน และลดการขาดดุลทางการคา ตลอดจนเปนการเพิ่มรายไดใหกับ
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ประชาชน และเปนการหารายไดเปนเงินตราตางประเทศจากชาวตางชาติที่เขามาเที่ยวอยูในประเทศไทย
หรือสั่งสินคาของคนไทย ภายใตคําขวัญที่วา “ประเทศไทยไมเคยหลับ” หรือ “ประเทศไทยตื่นตลอด
๒๔ ชั่วโมง”
๒.๘ วางแผนและแกไขปญหาการจราจรทั้งบนดินและใตดิน ทั้งทางน้ําและทางอากาศ
ใหคลองตัวเพื่อลดการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลา และเผาผลาญเงินของประชาชน
อยางไรคุณคา ตลอดจนจะสามารถสรางบรรยากาศในการลงทุนจากชาวตางประเทศได หากการจราจร
ไมติดขัด และพัฒนาระบบการรถไฟจากรางเดียวเปนรางคูขนานใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศใกลเคียง
ไดดวยประสิทธิภาพความเร็วสูง
๓. ดานสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาโครงการที่เปนปจจัยองคประกอบพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน ของประชาชนใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันทั่วทั้งประเทศเพื่อเปน
พื้นฐานในการสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง จนสามารถพึ่งตนเองได และมีบทบาทตอการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งยังสามารถดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชนของตนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวาง
ชุมชนได เพื่อเปนการลดชองวางของสังคม อันมีผลตอการลดปญหาของสังคมดานอื่น ๆ โดยใชระบบ
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางมีคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชน
๓.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหาวิธีการพัฒนาประเทศใหเปนแบบยั่งยืน คือประชาชน
สามารถพึ่งตนเองไดโดยรัฐเปนผูสนับสนุน โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการอํานวยความสะดวก และ
การบริการตาง ๆ ของประเทศที่เปนปจจัยหลักใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๓ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการที่เนนกิจกรรม และการปฏิบัติงานที่มุง
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเปน บุ คคลที่มีป ระสิทธิภาพ และคุณ ภาพในแตละดา น
โดยเนนภาพรวมของประชากรเปนหลักสําคัญ
๓.๔ สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีมาตรการในการพัฒนาชุมชนแออัดในดานสถานที่
สาธารณูปโภค ความสะอาด สุขอนามัย การศึกษา และคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน ในชุมชนแออัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน
๓.๕ สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีมาตรการปองกันชวยเหลือ และแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด อาชญากรรม โรคภัยไขเจ็บ ภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในประเทศ
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๓.๖ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาชน และประเทศ
ใหมีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถนํามาใชวิเคราะห สําหรับการตัดสินใจใน
การพัฒนา และการบริหารประเทศไดอยางถูกตองตรงกับปญหา และความตองการที่แทจริงของประชาชน
ทุกระดับ
๓.๗ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งของรัฐและเอกชน
มีอิสระตอความคิดสรางสรรค มีสวนรวมในการบริหารประเทศ เปนตัวอยางที่ดีในการสรางจิตสํานึก
ใหกับ ประชาชนในการพั ฒนาประเทศ และสร างเวทีทางความคิ ด ของประชาชนในทุก ๆ ดา น
อยางมีคุณธรรม และมีความยุติธรรมในการเสนอขาวที่เกิดขึ้นจริงใหประชาชนไดรับทราบ
๓.๘ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการปรับปรุง แกไข กระบวนการยุติธรรม
และตัวบทกฎหมาย ใหมีความเด็ดขาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และ
สงเสริมใหผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการดังกลาว มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อประโยชนสุขที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนอยางแทจริง โดยผูกระทําผิดจะตองไดรับการลงโทษจริง และผูบริสุทธิ์ จะไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
๓.๙ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด หามาตรการให ป ระชาชนมี ค วามรู ความเข า ใจ
สามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ของประชาชน
๔. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา
๔.๑ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหเด็ก เยาวชน ที่จะเปนประชากรรุนใหม
ของประเทศไดรับการศึกษาในภาคบังคับ ของรัฐ จากฐานเดิมที่จะเริ่มเปน ๑๒ ป ใหไดมาตรฐาน
เปน ๑๕ ป โดยเร็วที่สุดอยางมีคุณภาพ โดยเปนการศึกษาแบบใหเปลาหรือเรียนฟรี ซึ่งรัฐจะตองมี
บทบาทในการสนับสนุนงบประมาณใหประชาชนตามสัดสวนทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของผูปกครองใหมากที่สุด
๔.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพที่ได
มาตรฐานเทาเทียมกัน ทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียน การสอน หลักสูตร
เนื้อหาวิชาจริยธรรม และจรรยาบรรณของครูผูสอน สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด
การจัด ระบบโรงเรียนแบบชุมชน หรือโรงเรียนใกลบานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางแทจริง
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โดยจะนําวิธีการสรางโรงเรียนแมแบบขึ้น สําหรับสรางรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาครู วิธีการเรียน
การสอน วิธีถ ายทอดความรู หลักสู ตรเนื้อ หาวิ ช าและอื่น ๆ เพื่ อ ให เกิด ประโยชนแ กป ระชาชน
ทั่วประเทศ
๔.๓ สงเสริม สนั บสนุน และใหป ระชาชนทุก เพศทุ กวัย มีการศึกษาในทุ ก ๆ ดา น
โดยผานสื่อตาง ๆ ซึ่งเปนแบบของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่จะไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได
๔.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ใหมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศที่สําคัญโดยใหมีมาตรฐานเทากับ
นานาประเทศ เพื่อสอดคลองกับการเปนสังคมประชากรโลก
๔.๕ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการอนุรักษ เผยแพรวัฒนธรรมของไทย
ที่ดีงามรวมทั้ งโบราณสถานตาง ๆ ใหดํารงอยูอ ยางถาวร และเปน ที่รู จักแพร หลายกับประชาชน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนรวมกันกับนานาประเทศ
๔.๖ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการสรางคานิยมที่ถูกตองในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศใหกับประชาชน เชน การมีวินัยของคนในชาติการยึดมั่นในคุณธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการมีความรับผิดชอบตอสวนรวมและอื่น ๆ
๔.๗ สงเสริม สนับสนุนและจัดหามาตรการใหประชาชนเห็นความสําคัญ และประโยชน
ของการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ ซึ่งมีผลตอเนื่องในการพัฒนาใหเปน นักกีฬา
ระดับจังหวัด หรือเปนมืออาชีพระดับชาติ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๘ สงเสริม สนับสนุน ใหมีการบรรจุวิชา “การเมือง” และวิธีการเลือกตั้งนักการเมือง
อยางถูก ตองวิธี และวิช า “การเกษตรพื้น ฐาน” เขาไปในระดั บมัธยมศึ กษาตอนตน จนถึงระดั บ
มหาวิทยาลัย
๕. ดานสาธารณสุข
๕.๑ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ในการดําเนินงานของสถานพยาบาลของรัฐทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหบริการ
ประชาชนทุกระดับไดอยางเทาเทียมกัน
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๕.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการเพิ่มงบประมาณ และพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยของประเทศ โดยใหมีความรู ความสามารถไดมาตรฐาน และมีเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนา สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานสําหรับประชาชนดวย
๕.๓ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการพัฒนางานวิจัยทางการแพทยทุกประเภท
เชน การผลิตยาเพื่อใชภายในประเทศ และสงออก โดยเฉพาะยาสมุนไพรไทย เปนตน
๕.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการ ในการใหบริการ และเห็นความสําคัญ
ของการใช สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ บั ต รสาธารณสุ ข และบั ต รประกั น สั ง คมได อ ย า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง การให
สวัสดิการแกเด็กและผูสูงอายุในดานการรักษาพยาบาล และสุขภาพอนามัยฟรีทั่วประเทศ
๕.๕ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการใหความรู และการปฏิบัติตนใหถูกตอง
ทางดานสาธารณสุข ดานการกีฬา ดานโภชนาการ และดานสุขอนามัยตาง ๆ ใหกับประชาชนเพื่อ
การรักษาสุขภาพใหแ ข็งแรง เพื่อประโยชนใ นการปองกัน โรค และมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ทั่วประเทศ
๖. ดานการเกษตร
๖.๑ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการพัฒนาความรู ความสามารถ ของเกษตรกร
และพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ดวยวิธีการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเปนการลดตนทุน
และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีภายในประเทศอยางมีคุณคา
๖.๒ สงเสริม สนับสนุนและจัดหามาตรการเพื่อใหมีการประกันราคาพืชผลของเกษตรกร
ใหเกิดความเปนธรรม และจัดหาตลาดเพื่อจัดจําหนายออกสูตลาดโลก พรอมกับรักษาคุณภาพของ
พืชผล ทางการเกษตรใหมีมาตรฐานในระดับสากลอยูเสมอ
๖.๓ สงเสริม สนับสนุน ในดานการวิจัยทางการเกษตรทุกประเภทอยางจริงจัง เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลิตผลทางการเกษตร โดยการเผยแพรความรูใหกับประชาชน เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศตลอดจนทําเปนสินคาสงออกที่ได
มาตรฐานของโลก
๖.๔ สงเสริมใหมีการทําฝนหลวงตามแนวพระราชดําริ และสรางแหลงน้ําใหเพียงพอ
แกการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่
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๗. อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
๗.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และจัดหามาตรการใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ที่มีประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตผล
ทางการเกษตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการสงออก รวมทั้งการจัด
เขตอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน และสามารถดําเนินงานไดอยางจริงจัง
๗.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหอุตสาหกรรมที่รัฐสนับสนุนมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมของมนุษยทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดวยวิธีการศึกษาขอมูลที่ดี
มีวิธีการปองกันในเรื่องของการบําบัดน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ และความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่
ของประชาชนในโรงงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง
๗.๓ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทุก ๆ ดาน เชน
การรักษาตนน้ําลําธาร ตนไม ปา ดิน น้ํา อากาศ สัตวปา และอื่น ๆ ที่เปนความสําคัญของมนุษย
โดยจัดทําเปนตัวอยาง และใหความรูเกี่ยวกับประชาชนกับการสรางเสริมการปองกัน การบํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งชี้ใหเห็นโทษภัยอันเกิดจากการสูญเสียสิ่งแวดลอม
๗.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการในการศึกษา วิจัย และนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาสรางคุณภาพชีวิต ใหกับประชาชนในทางที่ถูกตอง ไมทําลายสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น ๆ
และระยะยาว โดยตองมีการเผยแพรความรูเรื่องนั้น ๆ แกประชาชนดวย
๘. ดานการสื่อสาร และคมนาคม
๘.๑ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบโครงสรางขนสงมวลชน และสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีประสิทธิภาพและราคาถูก มีความคลองตัว และรวดเร็ว ตรงตอเวลา
ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใหบริการกับประชาชนอยางทั่วถึงกันทั้งประเทศ
๘.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคม
และการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย สําหรับการติดตอคาขายระหวางประเทศในแตละทวีปทั่วโลก โดยมี
ขั้นตอนการจัดการดวยระบบที่ชัดเจน รวดเร็วทันสมัย และมีอัตราคาบริการราคาถูก
๙. ดานการตางประเทศ
๙.๑ สงเสริม สนับสนุน และหาวิธีการตาง ๆ เพื่อ ใหเกิดความสัม พัน ธทางการทูต
ระหวางประเทศ รวมทั้งความสัมพันธทางดานการคา โดยวางตัวเปนกลางกับทุกประเทศทั่วโลก
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๙.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหมีนักการทูตของประเทศที่มีความรู
ความสามารถในการเปนตัวแทนของประเทศ เพื่อการสรางภาพพจน สรางความสัมพันธระหวางประเทศ
และสรางมิตรประเทศอยางดีทั่วโลก โดยหวังผลใหประเทศไทยไดรับการชวยเหลือในดานตาง ๆ
ทุก ๆ ดาน ในสิ่งที่ประเทศยังขาดแคลน โดยใหเปน ที่รูจัก และเปน ที่ยอมรับของประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก
๑๐. ดานสวัสดิภาพและแรงงาน
๑๐.๑ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม โดยใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีคุณภาพ และกําหนดอัตราคาจาง
แรงงาน ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
๑๐.๒ สง เสริ ม สนั บสนุ น ให มี ก ารประกั น สภาพการจ า งงานใหเ กิ ด ความมั่ น คง
โดยจัดทํามาตรฐานแบบเกื้อหนุนกันระหวางนายจาง กับลูกจาง ควบคูไปกับระบบประกันสังคมจากรัฐ
ระบบสวัสดิการที่จําเปนจากนายจาง ระบบการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน และปลูกฝงใหลูกจาง
มีความรับผิดชอบตอการทํางานอยางมีคุณภาพอยูตลอดเวลา
๑๐.๓ สงเสริม สนับสนุน และจัดหามาตรการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มปริมาณของ
ฝมือแรงงานที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ โดยการจัดการศึกษาและฝกอบรม
จากภาครัฐ และสนับสนุนใหมีการจัดสงแรงงานที่ไดมาตรฐานไปทํางานในตางประเทศที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย พรอมคาจางแรงงานที่เหมาะสมในทุกสาขาอาชีพเพื่อหารายไดใหกับประชาชน
๑๑. ดานรัฐสวัสดิการ
๑๑.๑ เสนอให อ อกกฎหมาย “พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ นเพื่ อ ประชาชน” เพื่ อ ให
ประชาชน คนไทยมีเงินเดือนตั้งแตแรกเกิดถึงผูสูงอายุทุกคน และตั้งกองทุนเพื่อใหกูยืมโดยไมตองใช
หลักทรัพยค้ําประกันในอัตราดอกเบี้ยถูก
๑๑.๒ ปรับระบบและโครงสรางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางเทาเทียมกัน
ทั่วประเทศเพื่อประหยัดคาใชจายทางการศึกษาและตั้งกองทุนใหกูยืมทางการศึกษา โดยใหผอนชําระ
ในระยะยาวหลังจบการศึกษาและมีงานทําแลว โดยรัฐจะตองชวยจัดหางานใหเพียงพอกับนิสิตนักศึกษา
ที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป
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๑๑.๓ สงเสริมใหประชาชนมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง โดยเสนอออกเปนกฎหมาย
ใหมีเอกสารสิทธิในที่ดินเปนโฉนดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
๑๑.๔ สงเสริม สนับสนุนใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยงสนาม และคาเสบียงสนามใหกับขาราชการ
ทหาร ตํารวจ ทหารพราน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหนาที่อยูในภาคสนาม ในภาคพื้นดิน ในทางทะเล
ในแมน้ํา ลําคลอง และในอากาศ ตามแนวชายแดนของประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัย
ในที่สูงกวาระดับน้ําทะเลเกินกวา ๑,๐๐๐ ฟุต ขึ้นไป
๑๑.๕ สงเสริม และสนับสนุนใหกองทัพมียานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ ที่ทัน สมัย
และเพียงพอตอการปองกันประเทศ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศไทย
๑๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหขึ้นเงินเดือนและคาตอบแทนใหกับขาราชการทุกกระทรวง
ทุกหมูเหลา เพิ่มขึ้นทุกปเพื่อใหเพียงพอแกคาครองชีพในปจจุบัน
๑๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการชั้นผูนอยมีที่ดินทํากิน มีบานและที่อยูอาศัย
ในราคาถูก
๑๑.๘ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจซึ่งเปนหนาดานของกระบวนการยุติธรรม
มีสวัสดิการที่ดี มีบานพักอาศัย และมีอุปกรณ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร และเครื่องมือตาง ๆ รวมทั้ง
อาวุธปนใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
๑๑.๙ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรไดซื้อปุยในราคาถูกเพื่อลดตนทุนในการเกษตร
และจัดตั้งกองทุนเพื่อปลดหนี้ใหกับเกษตรกรทุกปทั่วประเทศ
๑๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครู และครูเอกชน ไดมีสิทธิ์กูยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกและผอนชําระในระยะยาว เพื่อสรางความมั่นคงใหกับแมพิมพของชาติ
ขอบังคับพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการดําเนินกิจการของพรรคสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ.๒๕๕๐ ผู จัด ตั้ ง
พรรคเงินเดือนประชาชน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันท กําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้มีชื่อวา “พรรคเงินเดือนประชาชน” เรียกชื่อยอวา งดช. เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “PEOPLE SALARY PARTY” และเรียกชื่อยอภาษาอังกฤษวา PSP
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
๔.๑ เครื่องหมายพรรคเงินเดือนประชาชน ประกอบขึ้นดวยวงกลมสองวง ภายใน
วงกลมเล็ก มีภาพตัว M ซอนกันสามตัว เปนสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน ซึ่งมีความหมายถึงความมั่นคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีพื้น วงกลมเปน สีเหลืองทอง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
และความอยูดีกินดีของพี่นองประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ สวนภายในวงกลมใหญที่ลอมรอบวงกลม
เล็ก มีพื้นวงกลมเปนสีมวง แสดงถึงความมีศิลปในการบริหารประเทศ ประกอบดวยตัวอักษรกราฟฟก
ชื่อของพรรคดานบนเปนภาษาไทยวา “พรรคเงินเดือนประชาชน” และดานลางเปนภาษาอังกฤษวา
“PEOPLE SALARY PARTY” เปนตัวอักษรสีขาวดังภาพ

๔.๒ ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปนเครื่องหมายยอ
ในลักษณะเดียวกันตามขอ ๔.๑ หากแตใชสีเดียวกัน และสีพื้นของเครื่องหมายไมมีดังภาพ
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ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๖๒ ซอย ๑ ถนนนากวม ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
การโยกยายที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมีมติเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖ สาขาพรรคเงิน เดือนประชาชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใ ด ใหเรียกชื่อวา
“พรรคเงินเดือนประชาชน สาขา.......” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทายดวย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ครเป น สมาชิ กพรรคใหผูยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พข องพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค หรือ ตอสมาชิกพรรค ที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาพรรค ณ สถานที่ ๆ หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด และใหคํารับรองวา
ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมเกินสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
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ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดดานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปน
ที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่น ใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรด วยมติ ของพรรคต องเป น มติข องที่ป ระชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ไดภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิม
ตอไปก็ได
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ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มีค วามรู มี อุด มการณ อ ยา งแรงกล า และยึด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับ ผิดชอบตอเสถี ยรภาพของพรรค และให ความรวมมือ ในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข อบังคับ ของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํ าเนิ น การทางการเมือ งอย างจริงจั งและตอ เนื่อง เพื่อใหพรรคไดกา วไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทานอยา งเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อัน จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามวิถีทาง
ระบบรั ฐสภาเปนที่ ศรั ทธาและเชื่ อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึ งได กํ าหนดแนวทางการให ความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อมูลข าวสารทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมตั ว กั น ในรู ป ขององค ก รชุ ม ชนท อ งถิ่ น
เพื่อ ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ให เ ป น พรรคการเมื องที่ มี คุ ณ ภาพเป น ที่ ศ รัท ธาและไวว างใจของปวงชนชาวไทยจึ งกํ า หนดวิ นั ย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรื อ
วิพากษวิ จารณสมาชิก พรรคด วยกั น หรื อองคกรของพรรคต อบุค คลภายนอกในทางที่ เสีย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
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(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว โดยไมขัด
ตอกฎหมาย
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
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(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคใหดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญพ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลื อกตั้ง หัว หน าพรรคหนึ่ง คนในการเสนอชื่อ ผูเ ปน หัว หน าพรรคต อที่ ประชุ ม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหั วหนา พรรคที่ไ ดรั บเลือกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน เปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหท่ีประชุมใหญเลือก
เปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่
แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ความเห็น ชอบในการแตง ตั้ง หรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครึ่ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํา นาจหน าที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ง ไม ขั ดต อกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๒
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริการพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๓
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัด เลือ กผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื องพิ จารณาเสนอความเห็น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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ขอ ๒๗ ในการจัด ตั้ งสาขาพรรคการเมื อ งให ขึ้น อยูกั บ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมั ติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใ ห มี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป
การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
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(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิน การในที่ป ระชุ ม ใหญ แ ละให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับ แรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ปะชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
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(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุ ม ใหญสาขาพรรคโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํา นาจหน าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํา กั บ ดูแ ลกิจ การทั้ ง ปวง ของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิ จ การที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดั บถัด มาทํ าหนาที่ แ ทน ถารองหั วหน าพรรคไมอ ยูใ นที่ป ระชุ ม ให คณะกรรมการบริห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอ ยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๒ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยปละสี่ครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปน พิเ ศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบสัดสวน ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งและประธาน
สาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุม เปน พิเศษ ในการขอให
มีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถกู ตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรั พย สิน และประโยชน อื่น ใดอัน อาจคํา นวณเปน เงิ น ไดที่ ได จากการบริ จาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสีย งเกิน กวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเงินเดือนประชาชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเงินเดือนประชาชน จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายอิ่นแกว เทียนแกว
หัวหนาพรรค
๒. นางพรรณี อุนธง
รองหัวหนาพรรค
๓. นายบุญสง เทียนแกว
เลขาธิการพรรค
๔. นายบุญเลิศ เทียนแกว
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางแสงคํา เทียนแกว
เหรัญญิกพรรค
๖. นางประทุมวัน ศรีวิชัย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายอํานวย เทียนแกว
โฆษกพรรค

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง
๘. นายสมนึก เทียนแกว
๙. นายเจริญ เทียนแกว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

