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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังคนกีฬา
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังคนกีฬา
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๒ ตั้งแตวัน ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพลังคนกีฬา ดังนี้
นโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. จะหลอหลอมใหเยาวชนของชาติภาคภูมิใจในความเปนคนไทย ไมแยกสี ไมแยกภาค
ไมแยกศาสนา อยูใตรมธงไตรรงคผืนเดียวกัน และมีองคพระมหากษัตริยองคเดียวกัน
๒. จะหล อ หลอมให เ ยาวชนของชาติ เ ป น สุ ภ าพบุ รุ ษ สุ ภ าพสตรี มี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ าและ
ปลอดยาเสพติด
๓. จะพัฒนากีฬาไทยใหทัดเทียมกับประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุน
๔. จะสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถิ่น
๕. จะสรางสถานที่เลน กีฬา ออกกําลังกายใหครบทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล และ
ทุกหมูบาน
๖. จะจัด หาอุ ปกรณกีฬ า และอุปกรณอ อกกํ าลัง กายใหเ หมาะสมตามความตอ งการของ
ทองถิ่น
๗. จะตั้งกองทุนกีฬาประจําตําบลเพื่อใหชุมชนมีตนทุนในการทํากิจกรรมกีฬา
๘. จะสนับสนุนใหนักกีฬาไทยมีโอกาสไปฝกซอม และแขงขันตางประเทศ เพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับตัวเองและประเทศชาติ
๙. จะจัดใหมีกิจกรรมกีฬา ทั้งเพื่อการออกกําลังกาย และการแขงขันสําหรับผูสูงอายุ
๑๐. จะจัดใหมีกิจกรรมกีฬา ทั้งเพื่อการออกกําลังกาย และการแขงขันสําหรับคนพิการ
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๑๑. จะเปดโอกาสใหผูมีความสามารถจากภาคประชาชนเขามาบริหารประเทศในตําแหนง
รัฐมนตรี
ขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคั บพรรคพลัง คนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุม คณะผูจัดตั้ งพรรคพลัง คนกีฬ า
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคพลังคนกีฬานี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลังคนกีฬา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“SPORT PARTY OF THAILAND” มีชื่อยอภาษาไทยวา “พ.ก.” และชื่อยอภาษาอังกฤษวา “S.P.O.T.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมายนั้น “พรรคพลังคนกีฬา” กําหนดใชภาพเครื่องหมาย
ดังนี้

ภาพเครื่องหมายของพรรคพลังคนกีฬา
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โดยรวมของภาพเครื่องหมายนั้น เปนภาพเปรียบเสมือนกระถางคบเพลิง สื่อตามความหมาย
และเปนสัญลักษณหรือตัวแทนของชื่อพรรค “พลังคนกีฬา” ซึ่งมีสวนประกอบ และรายละเอียดของ
ภาพตามคําอธิบาย ดังนี้
ส ว นฐานเป น ช อ มะกอกนั้ น บ ง บอกถึ ง สั น ติ ภ าพแห ง ชั ย ชนะที่ แ ท จ ริ ง ส ว นฐานนั้ น
จึงเต็มเปยมไปดวยพลังและความมั่นคง แทนสีดวย สีฟา ซึ่งเปนสีแหงสันตินั้น สื่อถึงความเขมแข็ง
อดทน ความซื่อสัตย
สว นเหนื อ ฐานเป น ห ว งห า สี ค ล อ งกั น อยู แสดงถึ ง ความกลมเกลี ย วเหนี ย วแน น สื่ อ ถึ ง
ความสามัคคี ความหมายของสีแตละหวงนั้นแทนดวยธาตุตาง ๆ ดังนี้ สีสม เปนตัวแทนของธาตุไฟ
สีเหลือง เปน ตัวแทนของธาตุดิน สีครีม เปน ตัวแทนของธาตุทอง สีฟา เปน ตัวแทนของธาตุน้ํา
สีเขียว เปนตัวแทนของธาตุลม
ส ว นกลางเป น รู ป คนจั บ มื อ กั น ยกชู ขึ้ น โอบล อ มด ว ยไฟแห ง ความสว า งไสว แสดงถึ ง
ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อนํามาซึ่งชัยชนะ
สวนบนเปน สวนเปลวเพลิง แสดงถึงจุดเริ่ม ตน ของความสําเร็จที่โชติชวงของคนในชาติ
อีกทั้งในสวนยอดเปลวเพลิงนั้น คลายเศียรพญานาค สื่อถึงความเปนไทย ความหมายของสีทั้งสามเปลวเพลิง
นั้ น สี เ ขี ย วเป น สั ญ ลั ก ษณ แสดงถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งและสะท อ นถึ ง พลั ง อั น มี ชี วิ ต ชี ว า สี ส ม
เปน สัญลักษณ แสดงถึงการชวยสงเสริมและนํา มาซึ่งความหวังที่จะบังเกิดขึ้น แกทุกคน สีเหลือ ง
หมายถึง ความเจิดจา เปนสัญลักษณของชีวิตใหม และชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นดวยความสวางไสว
ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ พ รรคพลั ง คนกี ฬ า ตั้ ง อยู บ า นเลขที่ ๑๓๔ ถนนรามคํ า แหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพลังคนกีฬาที่ไดรับอนุมัติจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา พรรคพลังคนกีฬา
สาขาจังหวัด......................... โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตําบล และอําเภอ กํากับตอทาย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สมาชิก และสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
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(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยกระทําความผิดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง แตถามีเหตุผลจําเปน เปนกรณีพิเศษ
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณารับผูขาดคุณสมบัติตามขอนี้ ใหเปนสมาชิกก็ได
(๘) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๙) มิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นในวันสมัครเปนสมาชิก
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ถาเห็นวามีคุณสมบัติครบถวน ใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ให รั บ เป น สมาชิ ก แล ว ในกรณี ท่ี ต อ งชํ า ระค า ลงทะเบี ย นให แ จ ง ผู ส มั ค รชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม
ลงทะเบียนและเมื่อชําระครบถวนแลว ใหลงทะเบียนผูนั้นเปนสมาชิกพรรคและออกบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคใหไวเปนหลักฐาน
การสมัครเปนสมาชิกที่สาขาพรรค เมื่อประธานสาขาพรรคไดรับใบสมัครแลว ถาเห็นวามี
คุณสมบัติครบถวนใหเสนอชื่อตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) แลวดําเนินการ
ตามวรรคสองตอไป
ในกรณี ที่มี ค วามจํ า เป น เร ง ดว น นายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคอาจเสนอหัว หน า พรรคผ า น
เลขาธิการพรรคเพื่อใหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนสมาชิกก็ได แลวรายงานให
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิก
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ในกรณียื่น สมัคร ณ สํานักงานใหญ แตภูมิลําเนาปจจุบัน ของผูนั้นอยูใ นตางจังหวัดและ
มีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคแจงผลการรับสมัครและโอนทะเบียน
สมาชิกไปยังสาขาพรรคที่ผูยื่นสมัครมีภูมิลําเนาอยู เวนแตกรณีไมมีสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งที่ผูยื่นสมัคร
มีภูมิลําเนาอยู ก็ใหยื่นสมัครและลงทะเบียนที่สํานักงานใหญได แตถามีสาขาพรรคเมื่อใด ใหสํานักงานใหญ
โอนทะเบียนสมาชิกของผูนั้นไปสังกัดสาขาพรรคนั้น ๆ ทันที
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิก ตองทําเปน หนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
การคัดคาน ใหยื่นตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวน
คําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยไมชักชา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมลงทะเบียนหรือคาบํารุงจะเก็บในอัตราเทาใด ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคและมีผลตั้งแตวันที่สํานักงานใหญพรรค
ลงทะเบียนรับใบลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
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จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเดิม
ตอไปก็ได
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
มีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญของพรรค
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค
มีสิทธิขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ

เลือกตั้งตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
(๔) มีสิทธิในการใหขอเสนอแนะตอพรรค
(๕) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ
ของพรรค
(๖) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญแ ละลงคะแนนเสียง
ในที่ประชุมของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๔ สมาชิกมีหนาที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๒) รักษาชือ่ เสียงของพรรค โดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
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(๓) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจน
กิจกรรมของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํา เนิ น การทางการเมื องอยา งจริงจั งและตอเนื่อ ง เพื่ อใหพรรคไดก าวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจั ด การส ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก ให มี ส มรรถภาพต อ การดํ า รงชี วิ ต
ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิ จ กรรมที่ เ ปน ประโยชนเ พื่ อสมานสามั คคี ร ะหว างมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให ส วั ส ดิ ก ารคุ ม ครองจากอิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และส ง เสริ ม อาชี พ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ความสํ าคั ญแก มวลสมาชิ กพรรคทุ กท านอย างเต็ ม รู ป แบบ โดยให ถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสราง
พรรคพลังคนกีฬาใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย
จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรค กรรมการบริ หารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุ กระดั บ ต องยึ ดมั่ น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิดและ
ไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปน การสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําหนาที่ใ หการเมือง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่ง เปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน
องคกรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่
ประชุมใหญ จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
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(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรค ใหดํา เนิน การในที่ประชุม ใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หั วหนาพรรคต อที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให กั บ พรรค จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดไวตาม ( ๒ )
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม ( ๔ ) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ วาระของกรรมการบริหารพรรคมีกําหนดคราวละสี่ป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค และมีผลเมื่อ
หัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข า ทํ า หน า ที่ แ ทนจนกว า จะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง
หัว หน า พรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให รองหัว หนา พรรคลํ า ดับ ต น ทํ าหน าที่ แ ทน และ
ใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม นับ แตวัน ที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง
ในกรณี ตําแหนง หั วหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๖) ให รองหั วหนาพรรคลํ าดั บต น
ทําหนา ที่แ ทน และใหมีอํ านาจเรีย กประชุ มใหญเ พื่อ เลือ กตั้ งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด ใหม
ภายใน ๓๐ วัน
หากเกิ ดกรณีอื่ น อัน เปน เหตุ ใ หค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพน จากตํ าแหนง ทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนื อจากที่ กํ าหนดในข างต น ให หั วหน าพรรคมี อํ านาจในการเรี ยกประชุ มใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามกฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรร
เป นจํ านวนรวม โดยพิ จารณาตามจํ านวนผู สมัครรั บเลื อกตั้ งที่ พรรคการเมื องเสนอไวในบั ญชีรายชื่ อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย และกฎ
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
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั วหน าพรรคมี อํ านาจหน าที่ ความรั บผิ ดชอบตามที่ หั วหน าพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร
คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญของพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิ ดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องที่ ใ ห ส งผู ใ ดเป น ผู ส มั ครรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมั ติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใ ห มี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
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 ใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญ และให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม ( ๑ )
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
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(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรี ยกประชุ มใหญ สาขาพรรค โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มี ความจําเปน ในการดําเนิ น การทางการเมือ ง ใหมีอํ านาจปฏิบั ติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง
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(๑) ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํา นาจหนา ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย และให รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิ จ การที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ ป ระชุ ม ใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ -รายจ า ย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง
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(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อมี เหตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่ สิ บ ห า วั น ในกรณี ที่ ป ระธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานสาขาพรรค
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้ น เข า ร ว มประชุ ม ใหญ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนสมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมืองและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อยสองเดื อ นตอ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง กอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ดให มีก ารประชุ ม ใหญวิ ส ามั ญเพื่ อให ความเห็น ชอบใน
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและ
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกาํ หนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรื อ ตามคํ า ร อ งขอของกรรมการสาขาพรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง รวมกั น ขอให เ ป ด ประชุ ม เป น พิ เ ศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก าร
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชีต อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถูก ต อ ง สมบู ร ณ โดยครบถ วน
บั ญชี ตาม (๑) และ (๒) ต องลงรายการให แ ล วเสร็ จภายในสิ บห าวั น นั บ แต รายการนั้ น เกิ ดขึ้ น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวัน สิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่น ใดอันอาจคํานวณเปนเงิน ไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวน การกระทําอันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่ งยกขอกลาวหานั้ น เสี ยได แตหากสอบสวนแลว เห็น วา มีมู ล ใหเ สนอขอกลาวหานั้ น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลง หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจสั่ ง การอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริการพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๒ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไข เพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรคออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ โดยคะแนนเสี ย งเกิ น กว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคู
ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพเลิกหรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้น สภาพเลิกหรือยุบ ใหทรัพยสิน ของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา จํานวน ๒๒ คน ดังนี้
๑. นายวิรุณ เกิดชูกุล
หัวหนาพรรค
๒. นายสุรเชษฐ สังขนิยม
รองหัวหนาพรรค
๓. นายกฤษฎิ์ พรหมทอง
เลขาธิการพรรค
๔. นายรุงเรือง หนูขลิบ
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
๕. นางสาวกุลปณิญา ฉันทิกุล

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง
๖. นายเบญจพล โพธิ์แกว
๗. นายสุริยา สนธิวงศ
๘. นายเอกรัฐ วนะชกิจ
๙. นายบุญโชติ คุมหอยกัน
๑๐. นางสาวธัญลักษณ ไพเมือง
๑๑. นายสมใจ รุงกะดี่
๑๒. นายอัฏฐพล อนันตสัจจกุล
๑๓. นายธนิสร ศรีวาระกุล
๑๔. นายกิตติพิชญ นองเนือง
๑๕. นางสาวปราณี เผือกนอง
๑๖. นางสาวสุนีย ไชยธวัช
๑๗. นายระบิน บุญธรรม
๑๘. นายวีระศักดิ์ นิยม
๑๙. นายชายชาญ รัตนศิลา
๒๐. นายูธน บัวออน
๒๑. นายอมร เพ็ชรแกว
๒๒. นายเตชิต สนิทมัจโร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

