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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสยามธรรมมาธิปไตย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคสยามธรรมมาธิปไตย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียน
พรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
พรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง และรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งของ
พรรคสยามธรรมมาธิปไตย ดังนี้
นโยบายพรรคสยามธรรมมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๒
ดวยความมุงมั่นอาสารับใชประชาชนทุกสาขาอาชีพ พรรคจึงกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
สําคัญไว ๘ ประการดังนี้
๑. พรรคจะดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยจะจัดการเรื่อง ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ใหมีความมั่นคงและเจริญสงบสุข โดยมีเปาหมายใหรูสึกวาเกิดบนแผนดินไทย
แลวอยากอาศัยทํางานอยางมีความสุขอยูในประเทศนี้
๒. พรรคจะยกยองใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของความสามัคคีของชนในชาติ
๓. พรรคจะสงเสริมใหมีการดําเนิน ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อนําศีลธรรม คุณธรรมกลับสูประเทศไทย โดยมีปจจัย ๒ อยาง
(๑) การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค
(๒) ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง
๔. พรรคจะจัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรกรซึ่งไมมีที่ดินของตนเอง โดยจะหาที่ซึ่งเปนของรัฐ
และที่เอกชนประสงคจะขายใหรัฐในราคาที่เปนธรรม และมีนโยบายเก็บภาษีกาวหนาสําหรับผูที่ถือครอง
ที่ดินเกิน ๒ ไร
๕. พรรคจะจัดโครงการประกัน พืชผลทางการเกษตร โดยใหรัฐ จัดหางบประมาณเพิ่ม ให
จํานวน ๑๐% ของราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดนั้น ๆ เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย
ขาวโพด
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๖. พรรคจะดูแลสวัสดิภาพของคนชราและผูดอยโอกาสที่ไมสามารถดูแลตนเองได และเด็ก
ใหมีที่พักอาศัยและอาหารพอเพียง
๗. พรรคจะนําสันติสุข ความสงบและปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใตกลับคืนมาโดยเร็ว
และจะคุมครองความปลอดภัยในการใชชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชน
๘. พรรคเล็ งเห็น ความสํา คัญ เรื่ อ ง ปราบปรามการทุจ ริต คอรั ปชั น ฉ อราษฎร บัง หลวง
ซึ่งปจจุบันนี้ เรื่องนี้เปนภัยตอสังคม รัฐตองถือเปนนโยบายเรงดวน
ตามที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหคนจํานวนมากตองประสบกับปญหา
ตาง ๆ มากมาย ซึ่งในสภาวะแบบนี้ทําใหเกิดปญหามากมายในสังคมปจจุบัน เชน การเอารัดเอาเปรียบ
การถูกกลั่นแกลง ครอบครัวมีปญหา เกษตรกรไมมีที่ทํากิน คนชราถูกทอดทิ้ง คนพิการ ผูดอยโอกาส
ถูกกีดกันและไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร เด็ก สตรี ถูกบังคับใชแรงงาน และบังคับใหเปนโสเภณี
เด็กชายและเด็กหญิงถูกทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งปญหาเหลานี้มีใหเห็น เปนประจําแทบทุกวัน ดังนั้น
พรรคสยามธรรมมาธิปไตยจึงขออาสาเขามามีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ ของประเทศชาติ ดังมีนโยบาย
ของพรรค ๑๒ ขอ ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) พรรคจะดําเนินการเรงรัดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานการเงิน
การคา การลงทุน และคาครองชีพที่กําลังอยูในสภาวะชะลอตัวอยางรุนแรงกอปญหาทางสังคมทีม่ ผี ลกระทบ
ตอความเปนอยูของประชาชน
(๒) พรรคจะสรางสรรคความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีเสถียรภาพ
ลดชองวางและขจัดความยากจนในประเทศใหลดนอยลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) พรรคจะสนับสนุนฟนฟูการแกไขภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีปญหา โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่ดอยประสิทธิภาพการแขงขันการเกษตรที่มีผลผลิตต่ํา
(๔) พรรคจะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมสงออกเพื่อเพิ่มรายได
(๕) พรรคต องมุง เน น ขยายการลงทุ น สู รายย อยเพื่ อการสงออกกลุ ม รายยอ ย ไดแ ก
กลุมอุตสาหกรรมขนาดยอม-เล็ก เพื่อเพิ่มฐานการผลิตไปสูกลุมผูมีประสบการณแตไมมีทุนมาดําเนินการ
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๒. นโยบายดานการเมือง
(๑) พรรคจะสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในสิทธิภาพ และหนาทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ
(๒) พรรคจะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมืองในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการปลูกฝงความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบและวิธีการและเนื้อหาสาระของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เพื่อการใหกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองดําเนินไปในแนวทางทีเ่ ปนรูปธรรมและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยวิธีการประชุม
ปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือชุมชน การทําประชาพิจารณา หรือประชามติ
๓. นโยบายดานสังคม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคนใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม
มีระเบียบ วินัย มีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
(๒) พรรคจะสนั บ สนุ น สื บ ทอดเอกลั ก ษณ ข องความเป น ไทยและการสร า งสรรค
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
(๓) พรรคจะสงเสริมใหมีสื่อคุณภาพเพื่อถายทอดและปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม เสริมสราง
ความเสมอภาคระหวางชายหญิง
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน ความรวมมือระหวางรัฐ ทองถิ่น องคกรเอกชน
ประชาชน และสถาบันการศึกษาในการทํานุบํารุงพัฒนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
(๕) พรรคจะสนับสนุนโครงการสรางจริยธรรม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) พรรคจะสงเสริมมิตรภาพ สมานฉันท และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) พรรคจะเพิ่มบทบาทประเทศไทยในองคการระหวางประเทศ
(๓) พรรคจะส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ และการร ว มมื อ ทางเศรษฐกิจ กั บต า งประเทศ
ตลอดจนสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
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(๔) พรรคจะสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในเอเชีย และสนับสนุน
ในการสรางสันติภาพโลก
(๕) พรรคจะสนับสนุนใหความรวมมือกับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศ
ในการแกปญหาซึ่งจะมีผลกระทบตอมนุษยชาติ
(๖) พรรคจะส ง เสริ ม และพั ฒ นาความสัม พั น ธ และร วมมื อกั บ ประเทศสมาชิก ใน
กลุมอาเซียน ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๕. นโยบายดานการเกษตร
(๑) พรรคจะสนับ สนุน การปฏิ รูปที่ดิ น ใหแ กเกษตรกร ผูย ากจน และไมมี ที่ทํากิ น
ใหเพียงพอตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(๒) พรรคจะสงเสริมเกษตรกรในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและการแปรรูปพืชผลเกษตร
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุน
กระบวนการถายทอดความรูวิชาการขอมูลสําคัญแกเกษตรกร
(๔) พรรคจะสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และการประมงเพื่อปรับปรุง
คุณภาพเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
(๕) พรรคจะสงเสริม ฟน ฟูระบบการผลิตการเกษตร เนน การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนและมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามความตองการของตลาด
(๗) พรรคจะดูแลแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ําและปองกันเกษตรกร
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
(๘) พรรคตองมุงปรับโครงสรางการผลิตและการเพิ่มมูลคาผลผลิตดานเกษตรใหสอดคลอง
กับการปรับโครงสรางหนี้ดวยการถายทอดเทคโนโลยีลงสูชุมชน
(๘.๑) การปรับโครงสรางการผลิต
(๑) จะตองเรงรัดแกไขระเบียบกฎหมายที่ไมเปนธรรมแกผูผลิต
(๒) เงินกูเพื่อการผลิตดานเกษตร ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ ๓ ตอป
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(๓) ลดภาษีการนําเขาปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุนของผูผลิต
(๘.๒) การเพิ่มมูลคาผลผลิต
(๑) เนนการแปรรูปกอนจําหนาย
(๒) เนนใหผูผลิตคือผูสงออก
(๓) เนนการประกันราคาพืชผลของผูผลิต
(๘.๓) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(๑) เทคนิคการผลิต
(๒) การพัฒนาและขยายพันธุพืชและสัตว
(๓) วิธีการแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต
๖. นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม
เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคน ใหมีขีดความสามารถและเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ
(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา เพื่อใหเด็ก
ไดเขาเรียนอยางทั่วถึง
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรูแกพอแม และครอบครัวในการวางฐานเบื้องตนของชีวิต
และเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียน
(๔) พรรคจะสงเสริมการจัดการศึกษา โดยเนนการมีความรูคูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพและการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาส
(๕) พรรคจะสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ และสนับสนุนการกระจายโอกาส
ทางการอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
อยางกวางขวางเพื่อใหผูที่อยูในวัยแรงงานไดรับการศึกษา
(๗) พรรคจะพัฒนาการศึกษาและสรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๘) พรรคจะสงเสริม พัฒนาวิช าชีพที่ไดรับยกยองและการพัฒนาครู เนน การผลิตครู
ในสาขาที่ขาดแคลน
(๙) พรรคตองขยายโอกาสทางการศึกษาดวยการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสูชุมชนอยางทั่วถึง
โดยเนนการศึกษาเฉพาะอาชีพ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูไกลความเจริญหรือผูดอยโอกาสประกอบอาชีพ
เฉพาะพื้นที่
๗. นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) พรรคจะสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพในภูมิภาค พัฒนา
บุคลากรในดานการรักษาพยาบาล
(๒) พรรคจะสนับสนุนองคกร ประชาชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข
ใหเขามามีบทบาทในดานการดูแลสุขภาพอนามัย
(๓) พรรคจะสนั บสนุ น ใหความรู การควบคุ ม ปอ งกัน การแพรร ะบาดของโรคเอดส
แกครอบครัว และชุมชนใหรูจักการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง
(๔) พรรคจะสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใหอยูระดับมาตรฐานความปลอดภัย
(๕) พรรคจะสนับสนุน มาตรฐานการคุม ครองผู บริโภคใหได รับความปลอดภัยจาก
การบริโภคอาหาร ยา สินคา และผลิตภัณฑ
(๖) พรรคตองเนน การประกัน สุขภาพ และบริก ารรัก ษาฟรีผูมีร ายไดนอย รวมถึ ง
ผูใชแรงงาน โดยเฉพาะกลุมอาชีพเกษตรกรที่อยูหา งไกลโรงพยาบาล จะตองไดรับการดูแลดานสาธารณสุข
โดยถวนหนาดวยการเปดสถานีอนามัยทุกแหงบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหครบทุกตําบลทั่วประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) พรรคจะแกไขปญหาดานแรงงานและสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อคุมครอง
ผูใชแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
(๒) พรรคจะส ง เสริ ม การฝ ก อบรมและพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเพื่ อ ให ส ามารถเข า สู
ภาคแรงงานฝมือได
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการขยายการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๔) พรรคจะสนั บ สนุ น ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แรงงานให เ หมาะสมกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๕) พรรคจะสนับสนุน และสงเสริม ใหมีแ รงงานสัม พัน ธ การคุม ครองแรงงานและ
การปลอดภัยในการทํางานทั้งระบบทวิภาคีและไตรภาคี
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๑) พรรคจะสนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความตองการ
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) พรรคจะสนับสนุนความรวมมือทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ สงเสริมใหบริษัท
ตางชาติลงทุนดานการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมเพื่อถายทอดแกคนไทย
(๔) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมมือกันวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
(๕) พรรคจะสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาและใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคนและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
๑๐. นโยบายดานการอุตสาหกรรม
(๑) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม
สงออกในชนบท
(๒) พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกหลักของประเทศ
(๓) พรรคจะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม
(๔) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
๑๑. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) พรรคจะสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมทั้งปาบกและปาชายเลน
(๒) พรรคจะสงเสริมการอนุรักษ ควบคุม ดูแลแหลงน้ํา มิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพตามหลักอนุรกั ษ
(๔) พรรคจะสนับสนุนปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักในความสําคัญ
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) พรรคจะสนับสนุนปองกันและปราบปรามการบุกรุกและตัดไมทําลายปา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๒. นโยบายดานอื่น ๆ
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด พรอมทั้ง
จะเรงรัดการปราบปรามผูกระทํา ทั้งผูเสพ ผูคา และผูผลิต
(๒) พรรคจะสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สื่อสารมวลชน และองคกร
เอกชนใหมีสวนรวมในการแกปญหาเด็กจรจัด แรงงานเด็ก และโสเภณี
(๓) พรรคจะสนับสนุนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศตอเด็กและสตรี
ตลอดจนรณรงคแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
(๔) พรรคจะสงเสริมปลูกฝงคานิยมพื้นฐานแกเด็ก และเยาวชนในเรื่องความมีเหตุผล
การยอมรับฟงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) พรรคจะสนับสนุนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหมีการชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและ
ผูถูกทอดทิ้ง
(๗) พรรคจะสงเสริมใหมีการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพผูดอยโอกาส ใหสามารถ
พึ่งตนเองได และมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ขอบังคับพรรคสยามธรรมมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคสยามธรรมมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคสยามธรรมมาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสยามธรรมมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคสยามธรรมมาธิปไตย” เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา “Siam Thammatippatai Party” ใชชื่อยอภาษาไทยวา “พ.ส.ธ.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “S.T.T.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย พรรคสยามธรรมมาธิปไตยใชภาพเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบายดังนี้
ภาพประเทศไทยโดยมี พานรัฐ ธรรมนู ญอยูตรงกลางล อมรอบดวยสีแ ดง สี ขาว สีน้ําเงิ น
หมายความวา พรรคสยามธรรมมาธิปไตยเปนผูนําเอาความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศไทย ทําใหประเทศไทย
มีความเจริญรุงเรือง อุดมสมบูรณ และมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย
ตามความหมายสีมีความหมายวา
สีทอง

หมายถึง

ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย

สีแดง

หมายถึง

ชาติไทย

สีขาว

หมายถึง

ศาสนา

สีน้ําเงิน

หมายถึง

พระมหากษัตริย

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคสยามธรรมมาธิปไตย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๐๐/๗๐๖ หมูที่ ๕
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๑๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคสยามธรรมมาธิ ป ไตยที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ดให เ รี ย กว า
พรรคสยามธรรมมาธิปไตยสาขา ลําดับที่.................

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรคสยามธรรมมาธิปไตย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ วา สมบู ร ณ เมื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดและการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิ กผูนั้น ไดอุท ธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่พรรคมีม ติคัดคา น
วามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย
วามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตัง้
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ด ชอบต อเสถี ยรภาพของพรรคและใหค วามร ว มมือ ในกิจ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย และ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๑) พรรคจะดําเนิน การทางการเมื องอย างจริ งจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดก าวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริม ความรู ความเขา ใจทางการเมือ งแก สมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นตอพรรคสยามธรรมมาธิปไตย พรรคจึงไดกําหนด
แนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของพรรคสยามธรรมมาธิปไตยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือ
วิพากษวิ จารณสมาชิก พรรคด วยกั น หรื อองคกรของพรรคต อบุค คลภายนอกในทางที่ เสีย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
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 งคณะกรรมการบริ หารพรรคให ดํา เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๓) ใหหัว หนาพรรคที่ไดรั บเลือ กตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุค คลที่เ ห็น สมควรใหเป น กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกาํ หนดตาม (๒)
ในกรณีจํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ขา ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ ก
เปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทน
หัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารวางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๓๘
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๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนิน
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวใ นบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ความเห็ น ชอบในการแต งตั้ งหรือ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) เลขาธิการพรรคมี อํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่เลขาธิ การพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัด เลือ กผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื องพิ จารณาเสนอความเห็น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชือ่
ตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ใหมีค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่ง เลือ กตั้งจากสมาชิ กซึ่งมี ภูมิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนน
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรคเลือกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการควบคุม รายรับ - รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
ประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถาหั วหน าพรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือใหกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุม เปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมี กรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปล ะหนึ่ งครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญป ระจํ าป ข องพรรคการเมือ ง และในกรณี ที่ จะมีก ารเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่อบุ คคลผูสมควรไดรั บการพิจ ารณาให เปน ผูสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขา
พรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานที่ ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอ าจปฏิบั ติหนา ที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (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 และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพ ยสิน และประโยชน อื่น ใดอั น อาจคํ านวณเปน เงิน ไดที่ ได จากการบริ จาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกล าวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดก ระทําหรือละเวน การกระทํา อัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) การพิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตอ งใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูสยามธรรมมาธิปไตย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสยามธรรมมาธิปไตย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสยามธรรมมาธิปไตย จํานวน ๘ คน คือ
๑. นายศุภเดช จิตธรรมมา
หัวหนาพรรค
๒. นายดํารงศักดิ์ ชัยสนิท
รองหัวหนาพรรค
๓. นายอัครเวทย จิตธรรมมา
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวลีลาวดี เขียวภักดี
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวเยาวลักษณ คําปอม
เหรัญญิกพรรค
๖. นายไพรัชต นิสากรสิทธิ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายเศรษฐชัย ชัยสนิท
โฆษกพรรค
๘. นายชโลม โตะทอง
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

