เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเทิดไทย

ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเทิดไทย
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๙/๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคเทิดไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเทิดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
พรรคเทิดไทยมุงเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักเสรีภาพที่เปนธรรมในการพัฒนา
ประเทศ ดวยความกลาที่จะตัดสินใจในการแกปญหา ปองกันปญหา และสนองความตองการของประเทศชาติ
และประชาชน เพื่อใหเกิดการกระจายความเจริญดวยการพัฒนาทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา การสาธารณสุขและดานอื่น ๆ อยางสอดคลองและสมดุล
(๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน
(๑.๑) ดานการเกษตร
(ก) ปลดหนี้ใหเกษตรกร ขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมทั่วประเทศ
(ข) ยกระดับกองทุนหมูบาน ชุมชนเมือง เปน “ธนาคารประชาชน”
(ค) เพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช สวนไร น าของเกษตรกรด ว ยการสร า ง “ชลประทานท อ ”
สูไรนาสวนทุกครัวเรือน ทุกภูมิภาค
(ง) ประกันราคาผลผลิตชาวไร ชาวนา ชาวสวน ดังนี้
- ขาวเปลือกหอมมะลิ
กิโลกรัมละ ๑๕ บาท
- มันสําปะหลัง
กิโลกรัมละ ๕ บาท
- ยางพารา
กิโลกรัมละ ๘๕ บาท
- ออย
ตันละ ๑,๒๐๐ บาท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๑.๒) ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม สงเสริม สนับสนุนและใหการอุดหนุนวิทยุ
ชุมชนทั่วประเทศ
(๒) ดานศาสนาและวัฒนธรรม
อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของชาติ แ ละท อ งถิ่ น ไว เป น มรดกที่ มี คุ ณค า แก ประเทศ
เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของความเปนไทย
(๓) ดานความมั่นคง
(ก) กวาดลางอาชญากรรม การทุจริต คอรัปชันทุกชนิด
(ข) กําจัดผูเสพ ผูคายาเสพติดทุกชนิดขั้นเด็ดขาด
(๔) ดานสาธารณสุข
ยกระดับสถานีอนามัยเปน “โรงพยาบาลประจําตําบล” มีแพทย พยาบาลคอยดูแลรักษา
เหมือนโรงพยาบาลระดับอําเภอ
(๕) ดานการศึกษา
(ก) เรียนฟรี ตั้งแตอนุบาล-ปริญญาตรี โดยไมตองกูเรียน
(ข) ทุนการศึกษาหนึ่งปริญญาโท หนึ่งตําบล หนึ่งปริญญาเอก หนึ่งอําเภอ
(๖) ดานเศรษฐกิจ
(ก) ประเทศไทยเปนผูนํา “คลังอาหารโลก”
(ข) ประเทศไทยเปนศูนยกลาง “การเงิน” ในภูมิภาคเอเชีย
(ค) ฟนฟูเศรษฐกิจการทองเที่ยวสูรากหญา “ไทยเที่ยวไทย”
(๗) ดานการเมือง การปกครอง
(ก) บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม เปนกลาง เสมอภาค
(ข) สรางสรรคสังคมคุณภาพ คูคุณธรรม ใหรูรักสามัคคี
(๘) ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(ก) กําหนดอัตราคาจางที่เปนธรรมทั้งนายจาง และลูกจาง
(ข) คุ ม ครองสวั ส ดิ ก ารเด็ ก แรกเกิ ด - หกป และคนชราอายุ ตั้ ง แต ๖๐ ป ขึ้ น ไป
ใหไดรับเบี้ยยังชีพตามเสนแบงความยากจน เดือนละ ๑,๔๔๓ บาท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๙) ดานการพัฒนาเมืองและชนบท
(ก) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวางผังเมืองและบังคับใช เพื่อการใชประโยชนจากที่ดิน
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญอื่น ๆ
(ข) สงเสริมใหมีการสรางงานในชนบท หนึ่งอําเภอ หนึ่งศูนยอุตสาหกรรม เพื่อสกัดกั้น
การอพยพแรงงานจากชนบทสูกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ซึ่งจะเปนการสรางความอบอุนใหสมาชิก
ในครอบครัวและไมกอใหเกิดปญหาดานอื่น ๆ ในแหลงที่ผูอพยพเขาอยูอาศัยอยางแออัดยัดเยียดดังที่สังคม
ปจจุบันเปนอยู
ขอบังคับพรรคเทิดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับพรรคเทิดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเทิดไทย เมื่อวันที่ ๓๑
ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได มี มติ เป นเอกฉั นท กํ าหนดข อ บั งคั บพรรคฉบั บนี้ เพื่ อ เป นแนวทางและ
หลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเทิดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเทิดไทย
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรคเทิดไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THURD THAI” ชื่อยอภาษาไทย “ท.ท.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “T.T”
ขอ ๔ เครื่องหมายและความหมายพรรค
(๑) พรรคเทิดไทย ใชเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

สัญลักษณ “วงกลม” หมายถึง วิถีทาง กระบวนการ พลังแหงอุดมการณทางความคิดของประชาชน
นําไปสูการพัฒนาประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยประชาชน
มีสิทธิ เสรีภาพ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สัญลักษณ “แผนที่ประเทศไทย”
หมายถึง อาณาเขตการปกครองที่รวมกันเปนประเทศไทย
ขอ ๕ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคเทิดไทย ตั้งอยูเลขที่ ๘๑/๙ หมูที่ ๔ ซอยรามอินทรา ๒๓
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเทิดไทยเมื่อไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ พื้นที่ใด ๆ ใหเรียกชื่อวา พรรคเทิดไทยสาขา
(ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรคเทิดไทย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคเทิดไทย ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรคเทิดไทยรับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคเทิดไทยไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคเทิดไทยไวเปนหลักฐาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรคเทิดไทย ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกพรรคเทิดไทย
รับรองไมนอยกวาสองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนพรรคเทิดไทย หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคเทิดไทย
แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทยมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอบังคับพรรคขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กพรรคตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาว มิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต อ งดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รสมาชิ ก ให มี จํ า นวนไม น อ ยกว า ห า พั น คน ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย
สมาชิกซึ่งที่มีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคเทิดไทยมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลาและยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร องจนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคเทิดไทยมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร วมรั บผิ ดชอบต อเสถี ยรภาพของพรรคและให ความร วมมื อในกิ จกรรมของพรรคด ว ย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคเทิดไทยตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให ความสํ าคั ญแก มวลสมาชิ กพรรคทุ กท านอย างเต็ มรู ปแบบ โดยให ถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูท างการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกพรรคเทิดไทยและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาที่เปนศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกพรรคเทิดไทยและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึ่งมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคเทิดไทย
กรรมการบริหารพรรคเทิดไทยและกรรมการสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มี คุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึ งกําหนดวินั ย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่นใน
อุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่ง
และประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอ บุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิดและ
ไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงให
กรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
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(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบโตดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ง เป นองค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) รองหัวหนาพรรค
(๔) เลขาธิการพรรค
(๕) รองเลขาธิการพรรค
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(๖) เหรัญญิกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) โฆษกพรรค
(๙) กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) กรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสามัญพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ ตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรค ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด กํ า หนดตาม (๒) ในกรณี ที่ จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ดั ง กล า วข า งต น
เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ ก
เปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคตาม (๔) พึ ง คํ า นึ ง ถึ ง การให มี ผู แ ทนจากภาคต า ง ๆ โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู ถู ก เสนอชื่ อ
เปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิ
เลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย หรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และโดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําการภายในสี่สิบหาวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปนตําแหนง
หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมี
อํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ตําแหนงหัวหนาวางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทยมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชือ่ แตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๑๔) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ กฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคเทิดไทยแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคเทิดไทยมีหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคเทิ ด ไทยมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรคเทิ ด ไทยมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก พรรคเทิ ด ไทยมี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ า ยเงิ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิก พรรคเทิด ไทยมีอํ า นาจหนา ที่เ กี่ ยวกับ การรับ สมาชิก โดยได รั บ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคและการพนจากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคเทิดไทยมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารพรรคเทิดไทยอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรคเทิดไทย ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเทิดไทยและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเทิดไทย
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเทิดไทยพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทิดไทยใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเทิ ด ไทยที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคเทิดไทยใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคเทิดไทยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคเทิดไทยรวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อ นุ มั ติ ใ ห จั ง หวั ด ใดจั ด ตั้ ง สาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน เมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ให แ จ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเกาคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการบริหารสาขาพรรค
(๙) กรรมการบริหารสาขาพรรค
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเทิดไทย ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทิดไทยกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรค
อื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรองไมนอยกวา
สิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในสี่สิบหาวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคเทิดไทยแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรคเทิดไทย
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง
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(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคเทิดไทยมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคเทิดไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคเทิดไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง
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(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคเทิดไทยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงาน
ในรอบปและรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคเทิดไทย
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคเทิดไทยหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคเทิดไทย
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคเทิดไทยมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคเทิดไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคเทิดไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคเทิดไทย
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

ขอ ๔๒ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุม ใหญ ถ า หั วหน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทิดไทย
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคเทิดไทย
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเทิดไทย
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเทิดไทย คณะกรรมการนโยบาย
พรรคเทิดไทยและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคเทิดไทย
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคเทิดไทยที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคเทิดไทย
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย ประธานสาขาพรรคเทิดไทย
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การลงมติเลือกบุคคล
ตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตอ งมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
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
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมสาขาพรรคเทิดไทยอยางนอ ย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคเทิ ด ไทย และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร ไม วา จะเปน การเลื อ กตั้ งทั่ วไปหรื อ เป น การเลือ กตั้ งแทนตํ า แหนง ที่ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคเทิดไทยตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเทิดไทย
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทิดไทย ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคตองเปนการลงคะแนนลับ
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามลําดับ
คํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอ
ใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะถือเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขาในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคเทิดไทยและสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคเทิดไทย และสาขาพรรคเทิดไทย
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคเทิดไทย ใหประธานสาขาพรรคเทิดไทยจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคเทิ ด ไทยและรั บ รองความถู ก ต อ ง ตลอดจนจั ด ส ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคเทิ ด ไทย
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคเทิดไทย
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคเทิดไทยและบัญชีของสาขาพรรคเทิดไทย ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบั ญ ชี ต อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต อ ง สมบู ร ณ โ ดยครบถ ว น
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคเทิดไทย การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคเทิดไทยและการบริจาคแกพรรคเทิดไทย
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(๔) เงิน ทรัพยสินและประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิ กพรรคเทิดไทยอาจเสี ยคาบํ ารุงพรรคประจํา ป ส วนอัตราที่จะเก็บ เทา ไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคเทิดไทย ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวา มีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง 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
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
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ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคเทิดไทยและขอบังคับพรรคเทิดไทย
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคเทิดไทยและสาขาพรรคเทิดไทย
ขอ ๖๘ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเทิดไทย จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน คือ
๑. นายอภิชาติ ฉัพพรรณรังสี
หัวหนาพรรค
๒. นางสาวประนอม เทียรวรรณ
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสุทิน ศรีพลมาศ
๔. นางสาวสุนิล หุนสรอยทอง
เลขาธิการพรรค
๕. นายสมบูรณ รัมยประโคน
รองเลขาธิการพรรค

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ง
๖. นางสาววารี พระนารายณ
๗. นายเสริมสันต บุษราคํา
๘. นางสาวปทวีกานต กลาเกิด
๙. นายไพฑูรย แกวประไพ
๑๐. นางสายรุง สงกูล
๑๑. นางจํารัส เหลื่ยมพิมาย
๑๒ นายวิเชียร สวัสดิ์พูน
๑๓. นายสนอง คงพลปาน
๑๔. นางสุภัสสรา ศักดิ์ศิริ
๑๕. นางไพวัน โสกูล
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๔ มกราคม ๒๕๕๓
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

