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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคธรรมาธิปตย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคธรรมาธิปตย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๒ ตั้งแตวัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคธรรมาธิปตย ดังนี้
นโยบายพรรคธรรมาธิปตย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดานการเมืองการบริหาร
ยึดมั่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยแสวงหาทิศทาง
อันจะนําพาสังคมสูความสันติสุขรวมกัน ดวยเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ และการเมืองพอเพียง
โดย
๑. ใหมีการแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย
๒. ผลักดันใหมีมาตรการและกฎหมายที่รักษาผลประโยชน อํานวยประโยชนใหแกประชาชน
ผูยากไรดวยความเปนธรรม
๓. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมอาชีพ ทุกกลุมอายุ การศึกษา ศาสนา เขามารวมกิจกรรม
ของพรรคการเมืองอยางเต็มที่โดยเปดเผย
๔. สงเสริมใหสหกรณตาง ๆ รวมกับประชาชน องคกรประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
แตละระดับไดเขามาชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันรับผิดชอบ ในการแกปญหา การพัฒนาทองถิ่น
และประเทศชาติ
๕. พัฒนาระบบการเรียนรู ระบบขอมูลสารสนเทศ และการรับรูขอมูลขาวสาร
๖. สงเสริมการปองกันปราบปรามการเลือกตั้งที่ทุจริต ซื้อสิทธิ-ขายเสียง เพื่อใหการใชสิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
๗. สนับสนุนใหมีการถายโอนอํานาจอนุมัติ - อนุญาต ในกิจการปกครอง บริหาร บริการ
ทั้งดานการเมือง การปกครองเศรษฐกิจ สังคม จากพนักงานเจาหนาที่สวนกลาง-ภูมิภาค ใหกับ
พนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่น
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๘. พัฒนาทัศนคติ วิสัยทัศน และระบบการทํางานของขาราชการทุกหมูเหลาใหหันมายอมรับ
และใหความสําคัญและบริการที่ดีแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
๙. ปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน ชาวนาชาวไร ผูใชแรงงาน ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ใหดีขึ้น ดวยการเรียนฟรี รักษาฟรี น้ําประปา ไฟฟา ฟรี สําหรับครอบครัวผูมีรายไดนอย
๑๐. พัฒนากระบวนการยุติธรรมเบื้องตน ของตํารวจ-อัยการ ใหโปรงใส ประชาชนเขามา
มีสวนรวมดูแลความเปนธรรมไดอยางใกลชิดทุกกรณี
๑๑. จะปองกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบทุกรูปแบบ ดวยการสนับสนุนประชาชน
จัดตั้งองคกรปองกันปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบของฝายบริหาร สนับสนุนระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในใหเขมแข็ง ทั้งจากองคกรอิสระ ภาครัฐและประชาชน
๑๒. ยุ ติ ป ญ หาการก อ การร า ยและความไม ส งบเรี ย บร อ ยในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ดวยการเอาชนะใจประชาชน
ดานเศรษฐกิจ
มุงจะสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวราบ โดย
๑. สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร โดยลด ละ เลิก ปลูกพืชเกษตรที่หมดอนาคต
ไปปลูกพืชเพื่อสรางพลังงานสีเขียว
๒. สนับสนุนใหมีกฎเกณฑ กลไก และกฎหมายเพื่อปองกันการผูกขาดของทุนใหญ เพื่อให
ทุนใหญและทุนเล็กทุนนอยอยูรวมกันในสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม (Growth with Fairness)
๓. จะไมแปรรูป รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔. จัดใหมีกลไกที่มีอิสระในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารนโยบาย การเงิน การคลัง
ของประเทศเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย (Counter Balance)
๕. สรางกลไกการควบคุม การครอบงํา และควบรวมกิจการในลักษณะตัวแทนจากทุนขามชาติ
๖. ใหสหกรณเปนองคการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งทางดานทุน กระบวนการผลิตและ
การตลาดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๗. เศรษฐกิจภายในประเทศ
๗.๑ สรางระบบตลาดสินคา - บริการและตลาดลงทุน ใหมีลักษณะของการเปนกลไกตลาด
เพื่อสังคม ทั้งนี้ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงิน การคลัง ภาษีอากร และระบบสหกรณ
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๗.๒ นํ า เอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
ทั้งระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูไปกับ
การลด ละ เลิก นโยบายบริโภคนิยม เปนการสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
๗.๓ ใชมาตรการทางการเงิน การคลัง และภาษีอากร เพื่อกอใหเกิดการกระจายรายได
ลดชองวางระหวางคนจน คนรวย และการกระจายปจจัยการผลิตเพื่อประชาชนสวนใหญของประเทศ
ปฏิรูปโครงสรางภาษี
๗.๔ ปรับกระบวนการผลิต ใหมีลักษณะที่มุงไปบนทิศทางของการเกษตรอุตสาหกรรม
และคํา นึง ถึงการสร างมูลค าเพิ่ม ให ม ากที่สุ ด โดยผ านกระบวนการทางเทคโนโลยี แ ละการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ
๗.๕ ปฏิรูปโครงสรางภาษี ลด ละ เลิกนโยบายบริโภคนิยม หยุดการนําเงินในอนาคต
มาใชอยางไมจํากัด เปลี่ยนนโยบายดีทรอยแหงเอเชียไปสูนโยบายการคมนาคมที่ยังประโยชนตอประชาชน
สวนใหญ
๘. เศรษฐกิจระหวางประเทศ
๘.๑ ประสานความรวมมือกับกลุมประเทศที่มีแนวทางสอดรับกัน โดยเฉพาะกลุมอาเซียน
กลุมเอเชีย และอื่น ๆ เพื่อสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
รวมกัน และความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
๘.๒ เปดการคาและการลงทุนเสรี ภายใตเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนสวนใหญของประเทศและการกระจายรายไดที่เปนธรรม พรอมกับลดผลกระทบที่ประชาชน
จะไดรับ
๘.๓ ปองกันการโจมตีและแทรกแซงคาเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เงินสํารองคงคลัง
๘.๔ สรางความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ กับกลุมประเทศใหม เชน ประเทศในตะวันออกกลาง
เอเชียกลาง อเมริกาใต แอฟริกา เปนตน
๘.๕ จะรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาเศรษฐกิจอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดน
ไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําแตกตางกันมากจนเกินไป
๙. ยกเลิกระบบขอมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau)
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ดานการตางประเทศ
๑. ประกาศตั ว และดํ า เนิ น นโยบายเป น กลาง และจะพัฒ นาสั ม พั น ธไมตรี ที่ แ น น แฟ น
กับประเทศเพื่อนบานทุกประเทศ
๒. ประสานความรวมมือกับกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดและประเทศในโลกที่ ๓ เพื่อสราง
อํานาจการตอรองใหเกิดความเปนธรรมและกอใหเกิดสันติภาพในโลก
ดานความมั่นคง
๑. กําหนดใหความมั่นคงของมนุษยเปนสาระสําคัญของการจัดการปญหาความมั่นคงชาติ
๒. พัฒนาใหกองทัพไทย มีศักยภาพในการปองกันตนเอง ดวยระบบการผนึกกําลังทรัพยากร
ทุกดานของชาติ มาสูระบบการปองกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จ และระบบความมั่นคงรวมโดย
๒.๑ การปรับโครงสรางองคกรกองทัพใหมีลักษณะบูรณาการ เปนกองบัญชาการรวม
ที่เหลากองทัพตองสนธิกําลังเปนหนึ่งเดียว ลดความซ้ําซอนขององคกร และปรับกําลังใหเล็กลง
๒.๒ แยกงานการบริหารทรัพยากรภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และงาน
การบัญชาการรบภายใตกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหลาทัพออกจากกันใหชัดเจน รวมถึงปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหโปรงใสเปนระบบ สามารถตรวจสอบได
๒.๓ พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสํารองสงคราม อุตสาหกรรมทหาร ใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๓. พัฒนาระบบการตัดสินใจในนโยบายดานการทหารทั้งระดับ “การเมือง” และระดับ “ผูปฏิบัติ”
ใหเกิดการถวงดุล ไมใหเกิดการกาวกายซึ่งกันและกัน
๔. ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเขมแข็ง ปองกันการแทรกแซงทัง้ จากการเมือง
และระบบพวกพองในกองทัพ ใหกองทัพมีระบบบริหาร/การคัดสรรบุคลากรที่เปนธรรม โปรงใสใชไดจริง
๕. ปรับปรุงระบบการปองกัน ประเทศ โดยเนน การสรางความสัม พัน ธกับมิตรประเทศ
บนพื้นฐานความยั่งยืน ไมมีฝกฝาย เปดกวาง เสรีและเปนธรรม
๖. ปรับปรุงระบบกําลังสํารองใหเปนรูปธรรม และใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง (Reserve
in Active) รวมกับกําลังหลัก
๗. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหารขององคกรความมั่นคง ระดับนโยบาย ไดแก
สภาความมั่นคงแหงชาติ และระดับแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตองเปนองคกรของผูเ ชีย่ วชาญ
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จากหนวยงานหลากหลาย (ไมเฉพาะกองทัพ) และใชกําลังจากระดับทองถิ่นที่หลากหลายรวมปฏิบัติงาน
ในองคกร
๘. ใหมีการปฏิรูประบบและองคกรของสภาความมั่นคงแหงชาติในสวนของเจาหนาที่ประจํา
ใหเ ปน สํา นัก งานที่เ ล็ก และมี ประสิท ธิภ าพ สว นที่ป รึก ษาใช จากภายนอกเพื่ อสามารถสับ เปลี่ย น
หมุนเวียนได
ดานการศึกษา
๑. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นระดับกอนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย
๑.๑ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให แ ก นั ก เรี ย นได มี โ อกาสเรี ย นดี เรี ย นฟรี ๑๒ ป
มีความเสมอภาคทั้งในเมืองและชนบท
๑.๒ พัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาใหใกลเคียงกันทุกสถานศึกษา เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเขาสูกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัยทัดเทียมกัน
๑.๓ ปฏิรูปจิตวิญญาณของเด็กไทยในการดํารงชีวิตวิถีไทยควบคูไปกับความรูเปนหลัก
และตอบสนองตอสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง
๑.๔ จัดระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับครู ทั้งกอ นและหลังเกษียณ
โดยเฉพาะจะปลดภาระหนี้สินดวยกระบวนการสหกรณ
๑.๕ พัฒนาโครงสรางการศึกษาพื้นฐานสูทองถิ่น
๑.๖ พัฒนาระบบการผลิต สรรหา และกระบวนการพัฒนาบุคลากร รายได คาใชจาย
คาตอบแทนอื่น ทั้งในระบบราชการและเอกชน ใหเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและสามารถ
สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสูงเขาสูระบบ
๒. ยกระดับการศึกษาขั้นวิชาชีพระดับสถาบันวิชาชีพ/อาชีวศึกษา เพื่อการเศรษฐกิจ โดย
๒.๑ เพิ่มศักยภาพของสถาบันวิชาชีพใหเขมแข็งเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ
ทุกทองถิ่น
๒.๒ จัดฝกอาชีพใหทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพทักษะที่ดี เปนที่ตองการและเปนกําลังสําคัญขององคกร
๒.๓ จัดตั้งสภาวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาเพื่อดูแลกํากับคุณภาพมาตรฐานทุกสาขาอาชีพ
โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและใบประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จวิชาชีพทุกระดับ
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๓. เพิ่มพูนปญญาดวยการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดย
๓.๑ จัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ เพื่อใหความรู หลักการ อุดมการณ วิธีการ
๓.๒ ใหจัดการศึกษาแบบเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
๓.๓ ยกเลิกการนํามหาวิทยาลัยของรัฐ ออกนอกระบบ รวมทั้งการปรับปรุงการศึกษา
ใหมีคุณภาพเชิงวิชาการมากกวาเชิงพาณิชย
๓.๔ เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม และตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศ
๓.๕ สงเสริมการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการวิจัย สนับสนุนใหมกี ารวิจยั
เพื่อการคนควาหาความรูใหมและการวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาประเทศ
๓.๖ ปรับปรุงเรื่องอัตราคาเลาเรียนใหเหมาะสม และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิต
๓.๗ สงเสริมการลงทุนเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อรวมมือกับรัฐ
ในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติ
๓.๘ พัฒนาระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย ใหมีความถูกตองแมนยํา และเกิดความเปนธรรม
๓.๙ สร า งมหาวิ ท ยาลั ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส เน น ระบบการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ทางไกล
เพื่อใหเยาวชนในทองถิ่นไดเรียนอยางทั่วถึง
๓.๑๐ ปฏิรูปการเรียนการสอนใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ โดยลดแนวทางธุรกิจ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และสนับสนุนสงเสริมแนวทางการแขงขันเชิงพาณิชยแกมหาวิทยาลัยเอกชน
ดานแรงงาน
๑. ใหผูสูงอายุที่ยากไรไดรับเงินสวัสดิการเดือนละ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท
๒. จัดใหมีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย ประกันการวางงาน และ
การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานดีพอ และนําเงินกองทุนมาใชพัฒนาความรูและการรักษาสุขภาพอนามัย
๓. สนับสนุ น ใหมีร ะบบการตัดสิ น ใจแบบไตรภาคี เพื่อกระจายผลประโยชนใ นบริษั ท
มหาชนและรัฐวิสาหกิจ
๔. พัฒนาฝมือแรงงานและสงเสริมการมีงานทําของผูใชแรงงานทั้งภายในและตางประเทศ
รวมถึงการใหการศึกษาแกผูใชแรงงานอยางตอเนื่อง
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๕. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสวัสดิการสังคมรวมกับรัฐ
๖. จัดระเบียบแรงงานตางดาวใหมใ หตั้งอยูบนพื้น ฐานความเปน จริงของการพัฒนา และ
ความมั่นคงที่สมดุล โดยตองทําแรงงานที่ผิดกฎหมายใหถูกกฎหมาย และมีมาตรการ กลไกที่สอดคลอง
และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไมใหแรงงานตางดาวทะลักเขาไทย ดวยการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
รวมกับประเทศเพื่อนบาน
๗. จัดใหเงินเดือนคาจางใหสมดุลกับคาจางแรงงานขั้นต่ํา
ดานคมนาคมและการขนสง
๑. พัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา ทั้งภายในประเทศและชายฝงทะเล เพื่อใหลดการพึ่งพา
พลังงานจากน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ
๒. ใหภาคเอกชนทั้งภายในและระหวางประเทศไดมีโอกาสมาลงทุนหรือรวมทุนในการพัฒนา
ระบบขนสงโดยรางและระบบขนสงทางน้ํา ทั้งในเมืองใหญและระหวางเมือง
๓. พัฒนาระบบจัดเก็บและขนสงสินคาใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสินคาและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรและอื่น ๆ
๔. สรางเครือขายการขนสงโดยรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งประเทศที่มีประชากรจํานวนมาก เชน จีน และอินเดีย เพื่อทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การคมนาคมขนสงทางรถไฟที่ใหญที่สุดในโลก
๕. สรางเครือขายการขนสงทางทะเล เพื่อแบงปนการกระจุกตัวในการขนสงผานชองแคบ
มะละกาซึ่งเปนเสนทางติดตอทางทะเลระหวางยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดียและเอเชียตะวันออก
๖. สนับสนุนใหสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเปนเครือขายการขนสงทางอากาศที่จะเปน
ศูนยกลางในภูมิภาค
๗. พัฒนาระบบการใหบริการรถสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
ดานสาธารณสุข
๑. ผสมผสานแพทยสมั ยใหมแ ละแพทยแ ผนไทยใหไ ปด วยกั น ดว ยการพั ฒนาคน คว า
สมุนไพรไทย รวมถึงมีการปกปองลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
๒. ทําใหการแพทยและการสาธารณสุขเปนระบบเปด สามารถเรียนรูไดทุกระดับ
๓. เนนการแพทยเชิงปองกันมากกวาการรักษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

๔. ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมกัน ทั้งคุณภาพการบริการและราคา
๕. ปกปองการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทยาขามชาติ รวมทั้งเรงพัฒนายาภายในประเทศ
๖. พัฒนาระบบการตั้ งคามาตรฐานในการผลิ ตอาหารและยาของภาครั ฐ ใหเขม แข็งและ
สงเสริมใหเอกชนมีบทบาท และลดการพึ่งพิงตางชาติ
๗. เพิ่มคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานใหดีขึ้น
ดานเกษตร
๑. ใหมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
๒. ปฏิรูประบบการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเอง
๓. สนับสนุน การผลิต พืช เกษตรที่เหมาะสมในแตละทอ งถิ่น เชน ปาลม น้ํามัน สบูดํ า
อันจะนํามาทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
๔. สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ
๕. ลงทุน ดานการวิจัยและการพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อ ใหเกิดนวัตกรรมในการเปน ผูนํ า
ระดับนานาชาติดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๖. พัฒนาแหลงน้ําและปจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อการเกษตรและประยุกตใชทฤษฎีใหมในการผลิต
อยางเปนรูปธรรม
๗. พัฒนาการทําสวนยางพาราอยางเปนระบบครบวงจร อาทิ ความเปนเอกภาพขององคการ
สงเคราะหการทําสวนยาง ความมีเสถียรภาพของราคายางพารา การตลาดที่เปนประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร
การแปรรูปผลผลิตยางภายในประเทศ บุคลากรผูเชี่ยวชาญการทําสวนยาง ทุน และการสนับสนุน
การใชประโยชนจากยางพาราภายในประเทศอยางกวางขวาง
ดานสหกรณ
๑. สหกรณเปนกลไกในการ “พัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ โดย
๑.๑ ใหสหกรณเปนศูนยกลางพัฒนาชุมชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยธุรกิจ การผลิต
ตลาด ชุมชน ศูนยการพัฒนาผูนํา และศูนยการแกปญหาความยากจน เปนตน
๑.๒ ใหสหกรณเปนองคกรธุรกิจทุกระดับ ใหญ กลาง และเล็ก
๑.๓ ใหสหกรณสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๒. การยกราง “พ.ร.บ.สหกรณ” ใหม มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๒.๑ สหกรณเปนอิสระมากขึ้น
๒.๒ สหกรณกํากับดูแลกันเอง
๒.๓ มีหนวยงานอิสระ สงเสริม/พัฒนาสหกรณ
๒.๔ มีสภาพัฒนาสหกรณ (ระดับชาติ/จังหวัด)
๒.๕ มีกองทุนพัฒนาสหกรณ
๓. ดานธุรกิจ ใหสหกรณมีสวนรวมในกิจการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ดังนี้
๓.๑ สงเสริมสหกรณทุกระดับชั้น ในดานการผลิต การผลิตพืชพลังงาน การแปรรูป และ
การตลาดผลิตผลการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางกัน
๓.๒ สงเสริมการรวมมือในทางธุรกิจกับผูประกอบการธุรกิจภายในและนอกประเทศ
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยแสดงสินคา ศูนยเจรจาธุรกิจการคา และศูนยจาํ หนาย
สินคาของสหกรณในระดับประเทศ
ดานสังคม ยึดหลักอุดมการณสหกรณใหเกษตรกรและประชาชนคนไทยรูจกั การพึง่ พาตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๓.๔ สงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหเกิดทุกครัวเรือน
๓.๕ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในทองถิ่นโดยระบบสหกรณ
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาสูขบวนการสหกรณอยางนอยรอยละ ๖๐ ของครัวเรือน
ในแตละตําบลทั่วประเทศ เพื่อการผลิต การแปรรูป และการตลาด ใหสหกรณสามารถเชื่อมโยงทุกระดับ
ตั้งแตระดับหมูบานถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ
๕. จัดตั้งธนาคารสหกรณระดับชาติ (Cooperative Bank) ใหเปนกลไกรองรับระบบสหกรณ
ที่กระจายอยูทั่วประเทศ
๖. ดําเนินการเพื่อใหมีการตลาดสหกรณระหวางประเทศกับสหกรณทั่วโลก โดยพิจารณา
เรื่องสิทธิพิเศษในทางการคาระหวางสหกรณดวยกัน เพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจเชื่อมโยงถึงระดับ
เกษตรกรของประเทศสมาชิก ซึ่งเทากับเปนการกระจายรายไดที่เปนธรรมใกลเคียงกันภายในประเทศ
ของแตละประเทศและของภูมิภาคโดยรวมในที่สุด
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ใหเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลิตนักวิจัยและการนําองคความรูจาก
การวิจัยมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๓. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ หมีคุณภาพและปริม าณเพียงพอกับ
ความตองการ
๔. พัฒนาการสรางเครือขายระบบสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถ
เชื่อมตอถึงกันทั้งในประเทศและตางประเทศอยางทันสมัย
๕. เรงจัดตั้งศูนยขอมูลแหงชาติที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนเขาถึง และใหมีเมืองวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนศูนยศึกษาและคนควา วิจัย
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. สงเสริมการปลูกสักเปนหลักประกันอนาคต
๒. ฟน ฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้ น
โดยสงเสริมใหประชาชน องคกรประชาชน และองคกรปกครองทองถิ่นเขามีสวนรวมในการจัดการ
๓. ใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมกําหนด เขตปาไมใหชัดเจน ลดความขัดแยงการปกหมุด
ที่ดิน และพัฒนาแผนการใชที่ดิน
๔. ตองปด อนุรักษ พื้นที่ปาที่ไดรับการประกาศวาเปนมรดกโลก
๕. ปรับปรุง สรางกลไกและอํานาจใหหนวยงานที่มีหนาที่ดูแล รักษา และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติรวมกับประชาชนใหสามารถทําหนาที่ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๖. เรงรัดการปองกันและแกไขปญหามลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง รวมทั้งปญหาจากสารพิษ
และกากของเสียโดยยึดหลักผูกอใหเกิดมลภาวะเปนผูจาย
๗. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน องคกรประชาชนและองคกรปกครองทองถิน่ มีสว นรวม
ในการดูแล อนุรักษ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
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๘. ใหประชาชนสามารถใชประโยชน ที่อยูกับทรัพยากรธรรมชาติเขามามีสวนรวมบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง
๙. เรงออกกฎหมายควบคุมการนําเขากากสารพิษ และขยะอุตสาหกรรมจากตางประเทศ และ
ตองยกเลิก ขอตกลงและสัญ ญาใด ๆ ที่เกี่ย วขอ งกับการนํา กากสารพิษ และขยะอุ ตสาหกรรมเขา สู
ประเทศไทย
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
๑. สรางเอกลักษณของคนไทย ดวย “ความมีน้ําใจ”
๒. สงเสริมการอยูรวมกันทุกศาสนาใหเกิดสันติสุขและเกิดภราดรภาพ และพัฒนาเอกลักษณ
ของคนไทยใหเปนผูมีน้ําใจ
๓. ทํานุบํารุงทุกศาสนา ทั้งดานความเขาใจ การศึกษา การปฏิบัติ ศาสนสถาน
๔. ใหมีองคกรการจัดการเพื่อใหศาสนาแตละศาสนาสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ศาสนิกและสังคมสันติสุข
๕. ใหศาสนสถานเปนศูนยกลางการเรียนรูและประชาคม
๖. สนับสนุน สงเสริม และยอมรับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อความเปนเอกลักษณทองถิ่น
และสะทอนลักษณะพหุสังคมใหเปนจุดเดนของชาติไทย
ดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
๑. กําหนดใหคลื่นความถี่เปนสมบัติสาธารณะและใชเพื่อประโยชนสาธารณะ ที่จะตองจัดการ
ใหมีความหลากหลาย กระจายตัว และเปนธรรม
๒. สนับสนุนใหเกิด “ทีวีสาธารณะ” และจัดการแกปญหา “วิทยุชุมชน” บนแนวทางที่ถูกตอง
๓. กํากับมิใหผูผลิตสื่อตาง ๆ ผูกขาด และผลิตเนื้อหาเพียงดานเดียว และเนนแตการบันเทิง
จนเปนการทําลายสังคม
๔. ดําเนินการควบรวมระบบโครงขายการสื่อสาร ใหบูรณาการในทิศทางที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประหยัดแตตองเปดเสรีและไมผูกขาด เปนธรรมตอทุกกลุมชน และขจัดอิทธิพลเหนือตลาด
๕. พัฒนาองคความรู การวิจัยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสรางสภาวะสมดุลเพื่อการอยูรอดในโลกโลกาภิวัตนภายใตการพึ่งพิงตนเองทางเทคโนโลยี
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ดานพลังงานของประเทศ
๑. แกไขปญหาการผูกขาด การเอารัดเอาเปรียบในกิจการพลังงาน
๒. เรงรัดพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศโดย
๒.๑ ใหปลูกพืชพลังงานทดแทนทุกอําเภอ และใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
น้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกําหนดใหมีมาตรการบังคับน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายในประเทศตองมีสว นผสม
ของเอทานอล ไบโอดีเซลอยางจริงจัง และใหรถขนสงมวลชนและรถสวนราชการตองใชเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (อนุโลมใหใชกาซธรรมชาติแทนได)
๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณการเกษตรยุคใหม
(New Generation Co-operative) เพื่อผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเปนน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
๒.๓ ใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการผลิตไฟฟาชุมชนขนาดเล็ก (ต่ํากวา ๑๐ เม็กกะวัตต)
โดยใชเชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานทดแทน และใหมีสัดสวนในการผลิตไฟฟาของแตละจังหวัด
อยางนอย ๕ %
๒.๔ เรงรัดการสรางโครงสรางพื้นฐานเครือขายกาซธรรมชาติใหมีทั่วถึงทุกภูมิภาค
๒.๕ พัฒนาพลังงานทางเลือ กใหเหมาะสม เพื่ อ ใหส ามารถทดแทนพลั งงานดั้งเดิ ม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
๓. ยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
๓.๑ เรงรัดการลงทุนการขนสงมวลชนและสินคาดวยระบบราง หรือการขนสงทางน้ํา
๓.๒ ใหมีพระราชบัญญัติมาตรฐานการประหยัดพลังงานในยานยนต และเครื่องใชอุปกรณ
ไฟฟา ตลอดจนอาคารที่อยูอาศัย
๓.๓ พิจารณาทบทวนมาตรการภาษีการใชรถยนตใหสะทอนถึงตนทุนแฝงที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ
๓.๔ เรงรัดการพัฒนาทาเรือสําหรับขนสงน้ํามัน และกาซธรรมชาติเหลวทางชายฝงทะเล
อันดามัน
๔. ขยายเครือขายการคมนาคมใหไทยเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค (Energy Hub)
๔.๑ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการสนับสนุนการคา คลังสินคา และ Shore
Facility เพื่อการยกระดับประเทศใหเปนผูนําของการคาสงเชื้อเพลิงชีวภาพ น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน
กาซธรรมชาติเหลว
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๔.๒ เรงรั ดการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ของอาเซีย นให เปน หนึ่งเดี ยว (ASEAN Grid)
โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาสงไฟฟาของภูมิภาค
๔.๓ สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศในการพัฒนาแหลงพลังงาน
ดานการทองเที่ยว
๑. สงเสริม ให เกิด การกระจายรายได และผลประโยชนจ ากการทอ งเที่ ยวใหเ ปน ธรรม
ไมกระจุกตัวอยูกับกลุมทุนใหญ
๒. กิจการการทองเที่ยวตองไมมีผลกระทบวิถีชีวิตของชุมชนเปาหมาย
๓. พัฒนาองคกร บุคลาการ การทองเที่ยวใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
๔. สงเสริมใหคนไทยมีการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้นเพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศ และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๕. สงเสริมการทองเที่ยวทุกดานใหเกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยแกชีวิตนักทองเที่ยว
ตางชาติ และกํากับดูแลเขมงวดเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
๖. สงเสริมการพัฒนากําลังคนทางดานการทองเที่ยว อาทิเชน บุคลากรทางดานโรงแรม
การนําเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
๗. สงเสริมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีโอกาสทํางานไดเต็มศักยภาพ
๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐาน
๙. ดูแลสิ่งแวดลอมและมลภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว ใหสะอาดปราศจาก
มลภาวะเสีย
๑๐. สงเสริมวัฒนธรรมการตอนรับนักทองเที่ยว
๑๑. สงเสริมการทองเที่ยวกํากับดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ใหปราศจากการหลอกลวง
ความไมเปนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ดานสังคม
๑. เสริ ม สร างและพัฒนาความเป น ปก แผน ของสถาบัน ครอบครัว ใหมี คุณภาพชีวิต และ
มีความอบอุน
๒. คุม ครอง ป องกั น พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใหมี คุณ ภาพชีวิ ต ที่ดี โดยมีก ารป องกั น
การถูกกระทําการที่รุนแรง
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๓. สงเสริมและดําเนินการใหผูหญิงและผูชาย มีความเสมอภาคกัน
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาททางการเมืองในทุกเวทีโดยเฉพาะสนับสนุน
ใหโอกาสผูหญิงลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๕. จัดสวัสดิการและออกกฎหมายการใหบริการแกผูพิการและผูดอยโอกาสในสถานที่สาธารณะ
สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ดานกีฬา
๑. สงเสริมและอุดหนุน การกีฬาทุกประเภทใหแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ โดยผานสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคม
๒. สง เสริม ความเป น เลิ ศ ทางกี ฬาเพื่ อนํ า ไปสูก ารแข ง ขั น ระดั บสากล และสร างอาชี พ
ทางการกีฬาใหแกประชาชน
๓. ลดภาษีอุปกรณกีฬาทุกประเภท
๔. สงเสริมสนับสนุนองคกรกีฬาระหวางประเทศ สมาคมกีฬาทุกประเภท เพื่อสรางความเขมแข็ง
และมาตรฐานทางกีฬาสูความเปนสากล
๕. สง เสริม งานวิ ช าการและงานวิ จั ย ดา นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าและเทคโนโลยี การกี ฬ า
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการกีฬาที่ยั่งยืนของประเทศ
๖. ขจัดปญหาการผูกขาดของสมาคมกีฬาทุกประเภท รวมถึงปญหาเชิงพาณิชย
ขอบังคับพรรคธรรมาธิปตย พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอบังคับพรรคธรรมาธิปตย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคธรรมาธิปตย
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท กํ า หนดข อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้
เพื่อเปน แนวทางและหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคธรรมาธิปตย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชบังคับนี้เรียกวา พรรคธรรมาธิปตย เขียนเปน ภาษาอังกฤษวา
THUMMATIPAT PARTY ชื่อยอภาษาไทย ธ.ธ.ป. ชื่อยอภาษาอังกฤษ T.T.P.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคธรรมาธิปตยใชเครื่องหมาย ดังนี้

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“รูปตัวหนังสือ “ธ” สีแดง” หมายความวา ยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดความยุติธรรมเปนที่ตั้ง
“ริ้วบน “ธ” สีน้ําเงิน” หมายความวา ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติและประชาชน
“รูปฐานเครื่องหมายพระจันทรครึ่งเสี้ยวอยูดานลางของ “ธ” สีเหลือง” หมายความวา การไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๖/๑๗๒ หมู ๑๒ ถนนนวลจันทร
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๓๐
ขอ ๖ สาขาพรรคธรรมาธิปตยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคธรรมาธิปตย
สาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๑) มีสัญชาติ ไทยโดยการเกิด หรือผูมีสั ญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรค พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่ อนายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคไดรั บใบสมัค รแลว ให เสนอคณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิก ผู นั้ น ดํา รงตํา แหน ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไป
ก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงานคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
พรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนิน งานของพรรคดวยความเต็ม ใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนา
ของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนิน ทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหส วัสดิการคุม ครองจากอิท ธิพล อํานาจมืด และส งเสริมอาชี พ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญ และเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส งเสริ ม ความรู ความเขา ใจทางการเมื อ งแกส มาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถที าง
ระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพเพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อ ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูท างการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรค ไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผย
ตอบุคคลอื่นแมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรูความของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอ ใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 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
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดํ าเนิน การในที่ป ระชุ มใหญ พรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
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(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัว หนาพรรคที่ ไดรับ เลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุ คคลที่ เห็น สมควรใหเป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปน
ผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปน กรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่
ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
ตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิน้ สุดลง
ทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทน
จนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือ จากที่ กําหนดในข างต น ใหหัวหนาพรรคมีอํ านาจเรียกประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจา ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบสัดสว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุน และดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใ หกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
ปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปน ผูเรียกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไม นอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมือ งใหขึ้ น อยูกั บการพิ จารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสิบหาคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิ กผูริเ ริ่ม จัดตั้ งสาขาในจัง หวัดนั้ น ๆ ยื่น แสดงความจํานง
เพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ
โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพือ่ เลือกตัง้
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๓๒ การเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรบั รองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการ บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
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(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุม ใหญส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัด ตั้ง ขึ้น เพื่ อขอให มีก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่มี ความจําเปน แต ทั้ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธาน
สาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาพรรค มี อํ า นาจรั บ ผิ ด ชอบทะเบี ย นสมาชิ ก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัม พัน ธงานของสาขาพรรคตามที่ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมี
อํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สว นการประชุ ม ใหญวิ สามัญ อาจมี ได เมื่ อสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรค
การเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตย
ในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนิน การไปในรอบป
ที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจ การที่เ สนอโดยคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่แ ละระเบียบวาระ
การประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหเปดประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง กอนการประชุ มใหญป ระจําป ของพรรคการเมือง และในกรณีที่จ ะมีการเลือกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
นั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจ การตามที่ บั ญญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวนั เวลา และสถานทีป่ ระชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํา หน าที่แ ทน และใหเ ลขานุ การสาขาพรรคเป น เลขานุ การในที่ ประชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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 บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

(๔) เงิน ทรัพ ยสิน และประโยชน อื่น ใดอัน อาจคํา นวณเปน เงิน ได ที่ไ ดจาก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกล า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว า กระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหวั หนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

ใหหัวหนาพรรควาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกิน กว ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคธรรมาธิปตย
คณะกรรมการบริหารพรรคธรรมาธิปตย จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายธันวา ไกรฤกษ
หัวหนาพรรค
๒. นายพิสุทธิ์ อังจันทรเพ็ญ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสกล ศุภกูล
รองหัวหนาพรรค
๔. นางสาวจรินยาภร ชื่นตา
เลขาธิการพรรค
๕. นายสมชัย แนวพานิช
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวนภาพร ช.เจริญยิ่ง
เหรัญญิกพรรค
๗. นายปฏิคม สาคร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายสุกฤษฎ สุริยผล
โฆษกพรรค
๙. นายกิตติวัฒน ชัยประสพ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

