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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ชือ่ นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทําใหมี
คณะกรรมการบริหารพรรค จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน นั้น
บัดนี้ พรรคพลังแผนดินไทไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ที่ประชุมใหญสามัญ
พรรคพลังแผนดินไท ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดดําเนินการตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคพลังแผนดินไทเปน “พรรคอาสามาตุภูมิ” และเปลี่ยนแปลง
ภาพเครื่องหมายพรรค และ ความหมายของภาพเครื่องหมายพรรค ใหม
๒. เห็นชอบและรับรองใหใชนโยบายพรรคตามเดิม แตเปลี่ยนชื่อนโยบาย จาก “นโยบาย
ของพรรคพลังแผนดินไท พ.ศ. ๒๕๔๙” ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคพลังแผนดินไท ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนชื่อ “นโยบายพรรคอาสามาตุภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๒”
๓. เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ พรรคพลั ง แผ น ดิ น ไททุ ก ฉบั บ ประกอบด ว ย ข อ บั ง คั บ
พรรคพลัง แผ น ดินไท พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ บั งคั บพรรคพลั ง แผ น ดินไท (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และ ขอบังคับพรรคพลังแผนดินไท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหใช “ขอบังคับพรรคอาสามาตุภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๒” แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรคอาสามาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคอาสามาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ขอบังคับพรรคนี้เปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ ชื่อวา “พรรคอาสามาตุภูมิ” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “ASAMATUPOOM
PARTY” เรียกโดยยอวา “อ.ส.ม.” หรือ “ASM”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคอาสามาตุภูมิ ใชเครื่องหมายเปนรูป

(๒) มีคําอธิบายดังนี้
ชื่อ “พรรคอาสามาตุภูมิ” หมายถึง การอาสามาดําเนินการรวมกัน เพื่อสรางความสมานฉันท
และความมั่นคงใหเกิดขึ้นในแผนดินไทย ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เครื่องหมายพรรค มีลักษณะเปนรูปวงรี สีแดง ขาว น้ําเงิน บนพื้นสีขาว ภายในรูปวงรี
ดานบน มีชื่อพรรคอาสามาตุภูมิ ตรงกลาง เปนรูปภาพประเทศไทย ดานบนรูปประเทศไทย มีคําขวัญวา
“แทนคุณแผนดินแม” และใตภาพรูปประเทศไทย มีคําขวัญวา “ทางแกปญหาชาติ”
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐๒ ๖๙๐ ๘๘๘๕
ขอ ๖ สาขาพรรคอาสามาตุภูมิที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรคอาสามาตุภูมิ
ลําดับที่........จังหวัด.........................”
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค และ กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวนไมนอยกวาแปดคน
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และไมเกินสามสิบเกาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค ๑ คน รองหัวหนาพรรค ไมเกิน ๕ คน
เลขาธิการพรรค ๑ คน รองเลขาธิการพรรค ไมเกิน ๓ คน เหรัญญิกพรรค ๑ คน โฆษกพรรค ๑ คน
นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑ คน และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรคอีกไมเกิน ๒๖ คน
ขอ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนง ใหลงคะแนนลับ และกระทําเปนสองวาระ
ตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคทํ า การเลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรค ๑ คน
และรองหัวหนาพรรคไมเกิน ๕ คน เลขาธิการพรรค ๑ คน รองเลขาธิการพรรคไมเกิน ๓ คน
เหรั ญ ญิ ก พรรค ๑ คน โฆษกพรรค ๑ คน และนายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค ๑ คน ตามข อ ๗
โดยสมาชิกในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ในวาระที่ สอง ให หั วหน าพรรคที่ ได รั บเลื อกตั้ งตาม (๑) เป นผู กํ าหนดจํ านวน
กรรมการบริ หารอื่ น ๆ ของพรรค ตามข อ ๗ กอน และเสนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ นสมควรให เป นกรรมการ
บริหารพรรคตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค เพื่อใหที่ประชุมใหญของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
บริหารพรรค โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวาสิบคน
มติของที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๑) ถึง (๒) ใหเปนไป
ตามเสียงขางมากของที่ประชุม
สมาชิกหนึ่งคนใหลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงไดหนึ่งเสียง กรณีที่
กรรมการบริ ห ารพรรคตํ า แหน ง ใดมี ไ ด ห ลายคน ให ผู ที่ ไ ด รั บ คะแนนสู ง สุ ด เรี ย งตามลํ า ดั บ ลงไป
เปนผูไดรับการเลือกตั้งในตําแหนงนั้น กรณีมีผูที่ไดคะแนนเสียงเทากันหลายคน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับการจดแจงจัดตั้งพรรค หรือวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๑๐ กรรมการบริหารพรรค ยกเวนตําแหนงหัวหนาพรรค พนจากตําแหนงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอ หัวหนาพรรค และใหถือ วา วันที่พรรคลงรั บ
หนังสือลาออก เปนวันที่พนจากตําแหนง
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กรณี ที่ ก รรมการบริ ห ารพรรคประกาศลาออกในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค ให ถื อ ว า
พนจากตําแหนงเฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ และถูกลงโทษใหพนจากตําแหนงตามขอบังคับพรรค
กรณีที่มีตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลง ใหหัวหนาพรรคมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ งที่ เ หลือ อยู ทํ า หน า ที่ แ ทนกรรมการบริ ห ารพรรคที่ พ นจากตํา แหนง เป นการชั่ว คราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระตามขอ ๙
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยคะแนนเสียงสามในสี่
ของผูที่เขารวมประชุม และใหถือวา วันที่ประชุมใหญพรรค เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๓) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ตามขอ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
กรณี หั ว หน า พรรคลาออก ให ยื่ น ใบลาออกต อ รองหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น
และใหถือวา วันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
กรณี ที่ หั ว หน า พรรคประกาศลาออกในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค ให ถื อ ว า วั น ที่
ประชุมใหญพรรค เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู
เลือกกันเองเพื่ อทําหน าที่แทนหัวหนาพรรค และใหเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ที่ประชุมใหญพรรคจะเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมในคราวเดียวกัน หรือจะดําเนินการตามวรรคสองก็ได
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไป จนถึงวันที่
ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับพรรค
และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ภายในพรรคและสาขาพรรค เพื่อปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค รวมทั้งงานเฉพาะกิจตาง ๆ
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจ ารณาจั ดสรรเงิ น เพื่ อ เปน ค า ใช จ า ยเกี่ ยวกั บการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร
แบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงิน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคตาม (๔) ใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๗) ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๘) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๙) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๐) แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค
หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค การประชุมใหญพรรค หรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของพรรค
(ค) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ นชอบของกรรมการบริห ารพรรคไม นอ ยกว ากึ่ งหนึ่ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ง) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๖) โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย
(ข) รับสมัครสมาชิก และแจงบันทึกการลาออกของสมาชิก
(ค) ประสานงานกับหนวยงานราชการหรือกิจการอื่นใดที่หัวหนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา
ห า คน แต ไ ม เ กิ น สิ บ คน ทํ า หน า ที่ คั ด เลื อ กสมาชิ ก ของพรรคเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ทั้ ง ระดั บ ชาติ
และระดับทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคัด เลื อกผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งของพรรคมี วาระการดํ า รงตํา แหน งคราวละสี่ ป
นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
การเลือ กตั้งคณะกรรมการคัด เลือ กผูสมั ครรั บเลื อกตั้งของพรรค ใหที่ประชุมใหญ พรรค
กําหนดจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ตอจากนั้น ใหผูที่เขารวมประชุม
เสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมใหญพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งดวยวิธีการลงคะแนนลับจนครบตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ครบวาระ
และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
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กรณีที่มีตําแหนงกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง
เมื่อมีการประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูที่ตนแทน
สวนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ วรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
นโยบายพรรค โดยอนุโลม
สวนที่ ๔
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ใหแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ วรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๗ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความประสงค ข องสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
จํานวนสาขาพรรคขั้นต่ํา ตามจํานวนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
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ขอ ๑๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยมีการจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกดังกลาวไวเพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้ง
สาขาพรรคตาม (๑) ยื่นแสดงความจํานงขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกับ
ทะเบียนสมาชิกตาม (๑) โดยใหระบุเขตพื้นที่ของสาขาพรรค ที่ตั้งที่ทําการสาขาพรรค และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ในการขอดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการใหความเห็นชอบดวย
ก็ได
ขอ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแลว
ใหมีหนังสือแจงตอผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ใหดําเนินการประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้ง
สาขาพรรคตามข อ ๑๘ (๑) เพื่ อ จั ด ตั้ ง สาขาพรรคและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด แรก
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และใหเรียกการประชุมครั้งนี้วา การประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาตรวจสอบและอนุ มั ติ จั ด ตั้ง และให หั ว หน า พรรคแจ ง
การจัดตั้งสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
อนุมัติ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ตองมีสมาชิกในสาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเปนประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุม และการลงมติ
ใหถือเอาเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียง
อีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ใหนําขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญสาขาพรรคมาบังคับใชกับการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
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ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
ประธานสาขาพรรค ๑ คน รองประธานสาขาพรรค ไมเกิน ๒ คน เลขานุการสาขาพรรค ๑ คน
รองเลขานุการสาขาพรรค ไมเกิน ๒ คน เหรัญญิกสาขาพรรค ๑ คน โฆษกสาขาพรรค ๑ คน
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ๑ คน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ ไมนอยกวาสองคน
ขอ ๒๑ กรรมการสาขาพรรค ต อ งเป น บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมตํา่ กวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๕๐
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแจงการรับรอง
การจั ดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง หรื อได รับแจ งการตอบรับการเปลี่ย นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี แตเมื่อพนตําแหนง
ตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ และใหนําความในขอ ๘
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอต อ
ที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารพรรค ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) จัดการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิจารณาใหความเห็นชอบในการสงสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหาร
หรือผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค ตามกฎหมาย
วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
(๙) จัดทําแผนงานโครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิ
(๑๐) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค หรือการประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของสาขาพรรค
(ค) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของสาขาพรรคตามที่
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรค
ในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(ข) รับใบสมัครสมาชิกหรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อสงใหพรรคดําเนินการ
ตอไป
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มี อํานาจหนา ที่ตามที่ประธานสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรื อ (๓) ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป
จนถึงวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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โดยประธานสาขาพรรคทําหนาที่เปนผูแทนของสาขาพรรคอยูตอไป กรณีที่ไมมีประธานสาขาพรรค หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากไมมีรองประธานสาขาพรรค หรือมี
แตไมปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมรวมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เปนผูแทนของสาขาพรรค โดยทําหนาที่เชนเดียวกับประธานสาขาพรรค และใหเรียกประชุมใหญสาขาพรรค
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุแหงการพนจากตําแหนง
ทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๖
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคผานประธานสาขาพรรค กรณีที่
ผู ล าออกเป น ประธานสาขาพรรค ให ยื่ น ใบลาออกต อ หั ว หน า พรรค และให ถื อ ว า วั น ที่ พ รรค
ลงรับหนังสือลาออก เปนวันที่พนจากตําแหนง
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
กรณีที่มีตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคมอบหมายใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู ทําหนาที่แทนกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนซึ่งประธานสาขาพรรคมอบหมาย
เปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถ
เขารวมประชุมใหญของพรรคไดใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๒๙ ใหมีการแถลงผลงานในรอบปและรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคในที่ประชุมใหญ
ของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๔ สวนที่ ๓
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หมวด ๔
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
หรื อ ไม น อ ยกว า สองพั น คน แล ว แต จํ า นวนใดจะน อ ยกว า กั น เข า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให จั ด ให มี
การประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญของพรรค
แตในการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรคในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมตามวรรคแรก
ให หัวหน า พรรคเรี ย กประชุม ภายในสามสิ บวั น นับ แต วัน ที่ไ ด รับหนั งสื อ ขอให จัด ให มี ก ารประชุ ม
พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งอยางนอยใหเปนไปตามหนังสือ
ที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ขอ ๓๑ หนั ง สื อที่ ร อ งขอให เ รีย กประชุ ม ใหญวิ ส ามั ญ ของพรรคตามข อ ๓๐ วรรคสอง
ใหเสนอตอหัวหนาพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมทุกคน
ขอ ๓๒ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง มี จํ า นวนไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๒๘ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรค
ที่มีอยูในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
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(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขารวมประชุม
โดยคํานึงถึงสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได
การประชุมใหญของพรรค ตองมีผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันไมนอยกวา
สองรอยคน จึงจะครบเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไม มาประชุมหรือไมอาจปฏิบั ติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรื อกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๓๔ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือ กตั้ งกรรมการบริ ห ารพรรคแทนตําแหน งที่ว าง ตามขอ ๑๐ หรื อ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ตามขอ ๑๑
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค ตามขอ ๑๔ – ๑๖
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
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(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ขอ ๓๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป น และเหมาะสมแก
การดําเนินกิจกรรมของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุม
หรือตามคําขอจากกรรมการ บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ที่มีอยูในขณะนั้นซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ให ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน
และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๓๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งใหถือเอาเสียงขางมากตามวรรคแรก มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรค
และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให มี
การประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัด
ที่อยูในเขตของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตในการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมโดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่ระบุในหนังสือรองขอ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ขอ ๔๐ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามขอ ๓๙ วรรคแรก
และวรรคสอง ตองระบุชื่อกรรมการที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๔๑ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
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การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา
หรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การพิจารณาบุคคลผูสมควรใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จั ด ให มี ก ารประชุ ม ในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสามเดือนตอครั้ง โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันทําหนังสือขอใหเปดประชุมพิเศษ
โดยใหระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมเพื่อขอมติในการขอใหมีการประชุมพิเศษใหชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน หากรองประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการสาขาพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขานุ ก ารสาขาพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ใหใชขอบังคับพรรคในสวนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
หมวด ๕
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๔๙ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ
ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มความสามารถ
ขอ ๕๐ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๕) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือ คําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕๑ ขั้นตอนในการสมัครเปนสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และใหคํารับรองวา
ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
(๒) ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคตรวจสอบวา
ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคมีคุณสมบัติ ตามขอ ๔๙ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๕๐ หรือไม
หากเห็นวาไมถูกตอง ก็ใหแจงใหผูสมัครทราบ หากเห็นวาถูกตอง ใหเสนอใบสมัครพรอมเอกสาร
ประกอบตาม (๑) ตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกได
ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหแกผูสมัครไว
เปนหลักฐาน
(๓) ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคสงสําเนาใบสมัคร
พร อ มเอกสารประกอบที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคอนุ มั ติ ใ ห รั บ เป น สมาชิ ก แล ว ตาม (๒)
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตามระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๕๒ คาบํ ารุง สมาชิ กต องชํ าระค าบํ ารุงรายเดื อนหรือรายปตามระเบี ยบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
มี เ หตุ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย

พรรคการเมือง
ขอ ๕๔ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรค
หมวด ๖
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรค มีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค กรรมการนโยบายพรรค กรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
หรือไดรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน กรรมการ อนุกรรมการคณะตาง ๆ ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๖ สมาชิกพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกที่พรรคไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

หมวด ๗
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๕๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหมีสวัสดิการและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก ตลอดจนคุมครอง
สมาชิกใหพนจากอิทธิพลหรืออํานาจที่ไมชอบธรรม
(๔) พรรคจะใหความสําคัญตอมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และ กรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ สมาชิกตองยึดมั่นในอุดมการณตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค และตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกตองไมกระทําการใดๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกจะตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ขอ ๖๑ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ ของพรรค
ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายทั้ ง ปวงอั น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น กิ จ การของพรรค
และจะไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันจะเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิในทางการเมือง
หรือเปนเหตุใหพรรคถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๒ หากมีคํารองของสมาชิกกลาวหาสมาชิกผูหนึ่งผูใดไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘ - ๖๑ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินเกาคน
ดําเนินการสอบสวนตามคํารองทันที พรอมทั้งแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาไดทราบดวย
สมาชิกผูถูกกลาวหามีสิทธิ์ชี้แจงขอกลาวหานั้นตอกรรมการบริหารพรรคที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาพรรค
ดังกลาว
ขอ ๖๓ ใหกรรมการบริหารพรรคที่สอบสวน ตามขอบังคับพรรค ขอ ๖๒ เสนอผลการสอบสวน
ตอหัวหนาพรรค
กรณีการสอบสวนปรากฏผลวาไมมีมูล ใหหัวหนาพรรคยุติเรื่อง
กรณีการสอบสวนปรากฏผลมีมูลวา สมาชิกผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘ - ๖๑ ใหหัวหนาพรรคนําผลการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อลงโทษทางวินัย
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๕
(๔) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามขอบังคับพรรค ขอ ๕๓ (๕)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสาม ถือเปนสิ้นสุดและเด็ดขาด
ขอ ๖๔ สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการบริหารพรรค หรือ กรรมการสาขาพรรค แลวแตกรณี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๖๕ ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรค
เพื่ อ ให ค วามเห็ นชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รับ การพิ จารณาให เ ป น ผู สมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค
ทั้งในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพื่อนําเสนอในการพิจารณา
สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคตามข อ ๖๖ ทั้ ง นี้ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๓๗ แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสั ด ส ว นของพรรค ให เ ป น ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ มติ ของคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ ให ส งผู ใดเป นผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๖๘ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามวิธีการในขอ ๖๖ ที่ประชุมใหญของพรรคอาจใชวิธีการใหผูเขารวมในที่ประชุมใหญลงมติเลือก
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคก็ได ทั้งนี้
ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในองคการปกครองสวนทองถิ่นใดในนามของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในทองถิ่นหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปนผูพิจารณา ในกรณีที่
ในทองถิ่นนั้นมีทั้งสาขาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น
พิจารณารวมกัน แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นและไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

หมวด ๑๐
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๑ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ ๗๒ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีและงบการเงินครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การป ด บั ญ ชี ใ ห จั ด ทํ า งบการเงิ น ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย งบดุ ล และงบรายได
และคาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงิน ใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๓ ใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่พนจากตําแหนง
แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา ในวันยื่น
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
เขารับตําแหนง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๔ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณ
เปนเงินไดของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธิน้ันกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๕ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค
ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ขอ ๗๖ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๗๗ หามมิใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิกพรรคผูใด
รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๘ หามมิใหพรรคหรือสมาชิกพรรคผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูใด
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน
หมวด ๑๑
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๗๙ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) คาบํารุงพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๔
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๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๕) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๘) รายไดอื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ขอ ๘๐ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค า บํ า รุ ง พรรค
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริ จ าคและการรั บ บริ จ าค ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๒
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๑ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิก และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่องดวยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๒ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๓ การเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ขององคประชุม
สวนการเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๒ (๗)
ขอ ๘๔ ในกรณีที่ มีก ารเลิกพรรคดว ยเหตุอื่ นตามที่ก ฎหมายบัญญั ติ ให มีการชํ า ระบัญ ชี
หากยังมีทรัพยสินเหลืออยูหลังการยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลืออยูนั้นตกเปนของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๔. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิชุดใหม จํานวน ๑๓ คน ตามมาตรา ๒๗
วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวย
(๑) นายมนตรี เศรษฐบุตร

หัวหนาพรรค

(๒) นายศรีวิชัย ศรีสุวรรณ

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายวัลลภ รียฐมพันธ

รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๔) นายไพศาล บางชวด

รองหัวหนาพรรค

(๕) นายภาสกร กิติสิน

เลขาธิการพรรค

(๖) นายชวลิต จิตภักดี

รองเลขาธิการพรรค

(๗) นายพยอม ระวังพันธุ

รองเลขาธิการพรรค

(๘) นายนิติวัฒน มะโนรัตน

เหรัญญิกพรรค

(๙) นายนิเวศน สุพัฒน

โฆษกพรรค

(๑๐) นายธันยพงศ วงศแกนสาร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๑๑) นายสุทธิพันธ วรรณศุภ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๒) นายสุปญญา จุลรักษา

กรรมการบริหารพรรค

(๑๓) นายกฤษกร สิริแสงจันทร

กรรมการบริหารพรรค

กรณีดังกลาว ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท จํานวน ๑๔ คน ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พนจากตําแหนงทั้งคณะ ประกอบดวย
(๑) นายมนตรี เศรษฐบุตร

หัวหนาพรรค

(๒) นายศรีวิชัย ศรีสุวรรณ

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายวัลลภ รียฐมพันธ

รองหัวหนาพรรค

(๔) นายไพศาล บางชวด

รองหัวหนาพรรค

(๕) นายภาสกร กิติสิน

เลขาธิการพรรค

(๖) นายชวลิต จิตภักดี

รองเลขาธิการพรรค

(๗) นายพยอม ระวังพันธุ

รองเลขาธิการพรรค

(๘) นายนิติวัฒน มะโนรัตน

เหรัญญิกพรรค

(๙) นายนิเวศน สุพัฒน

โฆษกพรรค

(๑๐) นายธันยพงศ วงศแกนสาร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๑๑) นายสุทธิพันธ วรรณศุภ

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๑๒) นายสุปญญา จุลรักษา
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นางวาสนา ทองอุไร
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายกฤษกร สิริแสงจันทร
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ชื่อนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการ
บริหารพรรคดังกลาวแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

