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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคประชาสามัคคี
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคประชาสามัคคี ดังนี้
นโยบายพรรคประชาสามัคคี
๑. สรางโอกาสใหประชาชนมีชีวิตที่มั่นคง ในสังคมที่พอเพียง
๒. แปลงวิกฤติความขัดแยงในสังคม ใหเปน ความกลมเกลียวกัน เปน พลังสามัคคีของ
ประชาชน
๓. สรางโอกาสใหมีการกระจายอํานาจการพัฒนาชุมชนของตนเอง
๔. สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต และใชชีวิตอยางมีความสุข
๕. สรางโอกาสทางสังคม ใหทุกคนปลอดภัย และปลอดยาเสพติด
๖. จะปฏิรูปการเมืองใหเหมาะสมกับระดับการพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
ขอบังคับพรรคประชาสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมคณะจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
เมื่อวันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้
เพื่ อเป น แนวทางและหลั กเกณฑ ในการบริ หารพรรคและการดํ าเนิน กิ จการทางการเมื องของพรรค
ให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงกําหนดขอบังคับพรรคประชาสามัคคีไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคประชาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคประชาสามัคคี เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“Harmony People Party” มีชื่อยอภาษาไทย “ปส.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “HPP”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคประชาสามัคคีใชเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
รูปหัวใจเปรียบเสมือนคนไทยมีความรักและความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ
โดยแตละเสนที่เปนองคประกอบ ดั่งคนไทยที่มาจากตางเชื้อชาติ ตางศาสนา แตทุกคนมีความสามัคคี
ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๐๐/๓๗ ซอยรามคําแหง ๑๑๘ แยก ๔๘-๑
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคประชาสามัคคีที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคประชาสามัคคี
สาขา ............
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังหรือโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริห ารพรรค
พิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
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การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกสภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมื อง ต อ งดํ า เนิ น การรับ สมัค รสมาชิก ใหมี จํ านวนไม นอ ยกว า หา พั น คน ซึ่ งอย างน อ ย
ตองประกอบดว ย สมาชิ กซึ่งมี ที่อยู ใ นแต ละภาคตามบัญ ชีรายชื่อภาค และจังหวั ดที่น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปน แตละกรณีไป
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
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(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทาง
ของพรรค ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชน
ตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ด ชอบตอ เสถีย รภาพของพรรค และให ค วามร วมมื อในกิ จกรรม
ของพรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะตัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิจกรรมที่เป น ประโยชนเพื่ อสมานสามัค คีระหว างมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแตมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยให
ถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อ เป น การส งเสริม ความรู ความเขา ใจทางการเมือ งแก สมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สัง คม เพื่ อกระตุน เตื อ นให สมาชิ กและประชาชนทั่ วไปเขา มามีส วนรว มทางการเมือ ง เพื่อ สิท ธิ
ประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูท างการเมื องหรื อการดําเนิน กิ จกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริ หารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดั บ
ตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรคควรได ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมี
ความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรบั รองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หั ว หน าพรรคที่ ไ ดรั บ เลื อ กตั้ง ใหม เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนา
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพย สิน และหนี้ สิน ต อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่ อ หั ว หน า พรรคลาออก ให ถื อ ว า ความเป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตํ าแหน ง กรรมการบริ หารพรรคว างลงสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด 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
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่น อัน เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณี ที่ มีเหตุใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพ น จากตําแหน งทั้งคณะ ให คณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป จนกว า นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากสมาชิกสภาพของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คา ใช จ ายเกี่ ย วกับ การเลือ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
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(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่กรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รีย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป นผู เรี ยกประชุ ม ร วมระหว างคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็น ชอบของกรรมการบริหารพรรคไม นอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญญิ กพรรคมีห นา ที่ใ นการควบคุ ม รายรับ รายจายเงิ น บัญ ชีท รัพ ยสิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริ หารอื่ น ๆ มี อํานาจหนาที่ตามที่หั วหนาพรรคหรื อคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ 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 ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิ กผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิ กของพรรคซึ่งมีภู มิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติ ใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ให มี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค แล ว ให แ จ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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การประชุ ม เพื่ อเลื อกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั งกล าว ตองมีสมาชิก ของพรรคซึ่งมี ภูมิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
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 การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรค กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกตั้งประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตอง
มีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ง
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(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัด ทํ าบั ญ ชีร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิน ของสาขาพรรค เพื่อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุคคลที่จะเข าสมัครรับเลือ กตั้งเป น สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปน ผูแ ทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุม คณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไม
เกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของ
สาขาพรรค
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(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับรายจาย
บัญชีทรัพยสินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัม พั น ธ ง านของสาขาพรรค ตามที่ คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
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(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่ อมี เหตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง ตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ง
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ
เขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิก ตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ให หั วหน าพรรคเป น ประธานในที่ป ระชุม ใหญ ถ า หัว หน าพรรคไมม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
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(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ง คณะกรรมการคัด เลื อกผู ส มัค รรั บเลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายของพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปน ประชาธิป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรั บปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การส งเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกตั้งบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิ ก พรรคทราบล วงหนา ไมน อ ยกวา เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
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ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ 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
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ดให มีก ารประชุ ม ใหญวิ ส ามั ญเพื่ อให ความเห็น ชอบใน
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขา
พรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองนั้น
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ป ระชุ ม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่งเป นประธาน
ที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
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(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมี การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย างน อยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรั พย สิ น หรือ ประโยชน อื่น ใดอัน อาจคํา นวณเปน เงิ น ได ของพรรคการเมือ งและสาขา
พรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่เก็บเทาไร และ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลา วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดวา ไดก ระทํา หรือ ละเว น การกระทํ าอั น ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ 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 ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ในเบื้องตน แลวดําเนิน การตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
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หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นโยบายพรรค และข อ บั ง คั บ พรรคจะทํ าได ก็ ต อ เมื่ อ ได รั บ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีค วามมุง มั่น ที่จะสนั บสนุ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่งคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยู
คูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน คือ
๑. นายสมหมาย สืบสี
หัวหนาพรรค
๒. นายชํานาญ กุฎสําโรง
รองหัวหนาพรรค
๓. นายภาสกร ดมหอม
เลขาธิการพรรค
๔. นายสุรชัย ทองรอง
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายบุญหยุด สนพรม
เหรัญญิกพรรค
๖. นายอัดชา คําชมภู
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายศักดา เฉลิมศรี
โฆษกพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ง
๘. นายทาน ทะนอย
๙. นายวิหาร ศิลพร
๑๐. นายมานะ สิทธิราช
๑๑. นายรัชพล พรมโสภา
๑๒. นายสมบัติ อนันโถ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

