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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเราเพื่อนกัน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเราเพื่อนกัน
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคเราเพื่อนกัน ดังนี้
นโยบายพรรคเราเพื่อนกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
วัตถุประสงคแหงการเมืองของพรรคเราเพื่อนกัน มีความมุงมั่นที่จะใหประชาชนราษฎรไดรับ
การปกครองแหงรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหเปนไปอยางแทจริง
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาประชาธิปก ไดยินดียกพระราชอํานาจที่มีมาแตเดิม
ของพระองคใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕
ถาพรรคเราเพื่อนกันไดเปนรัฐบาลจะนํารัฐธรรมนูญที่แกไขฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแนวทาง
ของพรรคและจะทําการตามแผนนโยบายจัดตั้งสํานักงานการปกครองแหงชาติใหทําหนาที่รับผิดชอบ
งานธุรการดําเนินการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐธรรมนูญนี้ โดยที่การจัดตั้งใหสํานักงาน
คณะกรรมการกลางการเลือกตั้งและสํานักงานเลขารัฐสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับรัฐสภารวมเขาเปน
สํานักงานการปกครองแหงชาติ
ทําหนาที่รับผิดชอบงานทั้งหลายตามขบวนการรัฐธรรมนูญใชปกครองประเทศตอไป แลวให
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยเขาสังกัดกับสํานักงาน
การปกครองแหงชาติ
สํานักงานการปกครองแหงชาติใหมีเลขาธิการสํานักงานฯ เปนหัวหนาสํานักงานฯ
ผูมาเปนเลขาธิการสํานักงานฯใหมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่แกไขแลวนี้
รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไข จะไดนําเสนอตอประชาชนเปนลําดับตอไป เวนแตกฎหมายจะไม
อนุญาต
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ดานการทหาร จะสนั บสนุน การขาวกรองด วยเงิน งบประมาณให มากเป น พิเศษและจะมี
นโยบายใหทางทหารเรียนรูยุทธวิธีการราชตระเวน การตั้งแคมปจริงแคมปหลอก ดานจริงดานหลอก
การแฝงตัวในที่ชุมชน การสุมซอนในเวลากลางคืน สวนรายละเอียดยอมเปนความลับ สวนเหตุการณ
ทางภาคใตเห็นเปนตัวอยาง เชน ยุทธวิธียังดอยกวาผูราย เชน วิธีดักจับสัตว รูจิตวิทยาของสัตววาจะ
ออกหากินอะไร เดินทางแบบไหน ตื่นตกใจแลวจะไปที่ไหน ควรจะดักจับที่ตรงไหน ผูรายเขารูวิธีนี้
ฝายตํารวจก็รูวิธีนี้ แตมองขามจึงเกิดเหตุสูญเสีย สวนการแฝงตัวและการรวมมือของผูรายนั้นเขาพัฒนา
เขาไปอยูใ นกลุม สมาชิกรัฐ สภาแล ว สวนทหาร ตํารวจ ยังรัก ษาอํานาจเพื่อ นรวมรุน จนไมคิดถึ ง
เพื่อนรวมชาติ
ฉะนั้น จะจัดใหอยูในระบบของสารสนเทศในนโยบายขาราชการเพื่อการเลื่อนตําแหนงหรือ
โยกยายแตงตั้งขาราชการใหเปนไปตามความสามารถของแตละตัวคน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ไมใหมีหนาที่แตงตั้งโยกยายขาราชการ เวนแตใหเปนผูยื่นคํารองขอตอศาลปกครองอนุญาตเทานั้น
ดานสังคม สวนทองถิ่นจะใหหมูบานและชุมชนจัดทํากฎกติการักษาสิ่งแวดลอมและมลพิษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา ปาไม ภูเขา ชายทะเล หรือแหลง อนุรักษของทองถิ่ น
การรักษาความสงบเรียบรอยสามารถตรวจคนผูตองสงสัยยาเสพติด ผูตองสงสัยกอเหตุรายภายในเขต
หมูบานและชุมชนของตนเอง โดยนํากฎกติกานั้นไปจดทะเบียนตอเจาหนาที่ในสวนจังหวัดแลวนั้นให
ใชเปนหลักฐานในศาลฯและจะจัดเจาหนาที่ของรัฐฯไปใหความคุมครองประชาชน ผูดําเนินการตามกฎ
กติกานี้ดวย
การรักษาความปลอดภัยใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว จะจัดเพิ่ม กําลังตํารวจประจําที่
แหลงทองเที่ยวและสายตรวจตามแหลงสาธารณะปองกันอาชญากรรมทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป
รัฐบาลจะไมอางกําลังตํารวจมีไมเพียงพอเพราะเปน หนาที่ที่จัดหากําลังคุม ครองประชาชนสวนวิธี
จัดกําลังเจาหนาที่สวนตํารวจที่เปนผูรายก็ตองมีความเด็ดขาดในกฎ ระเบียบ วินัย การสืบสวนจับกุม
คุมตัวจะจัดสถานที่ไวในที่เปดเผย
ดานความยุติธรรมตองมีปฏิบัติในการปกครองแหงสังคมของชาติ ผูพิพากษาเปนผูทรงศาล
ซึ่งสถิตความยุติธรรมที่ลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายกระแสนิยมองคกรใด ๆนั้น ที่ประชาชนเขาคิดวา
ไมเปน ธรรมแกเขาในการดํารงอาชีพโดยสุจริตที่มีมาแตเดิมแลวนั้น อาจจะนําไปเปน เงื่อ นไขแหง
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การกอความไมสงบได ฉะนั้น ถามีกฎหมายหรือการตัดสินคดีไปตามกฎหมายกระแสนิยมองคกรตาง ๆ นั้น
นโยบายของพรรคเราเพื่อนกันจะใหทําการยกเลิกกฎหมายที่มีลักษณะเชนนี้โดยเร็วตอไป
ดานความมั่นคงในการอาชีพจะจัดสรรที่ดินทําอาชีพใหแกผูขาดแคลนที่ทํากิน โดยจะนําพื้นที่
ปาหมดสภาพและที่ดินที่รัฐใหเอกชนเชาหรือบริษัทเชาเมื่อหมดสัญญาแลวจะไมตอสัญญาและจะไมใหมี
การเชาในระบบของเอกชนอีกตอไป และจะนําที่ดินเหลานั้นมาจัดสรรแบงใหผูขาดแคลนที่ทําอาชีพ
โดยเสมอกันเทาที่จะทําไดในรูปแบบ สปก.๔-๐๑ สวนที่เปนปาชุมชนก็จะใหชุมชนรวมกันรักษาไว
ดานสาธารณสุข จะสงเสริมใหวิจัยยาและสารประกอบยารักษาโรค โดยสนับสนุนเงินทุนและ
สงเสริมการเรียนแพทยทุกสาขาเฉพาะทาง และโรงพยาบาลเรียนแพทย และเครื่องมือทางการแพทย เพราะ
การรัก ษาผู ป วยในป จ จุบั น ผู ปว ยมารอแพทย น าน แพทยมี ไ มเ พี ยงพอ ในอนาคตถา ประเทศเรา
มีการรักษาผูปวยไดดี ชาวตางประเทศก็จะมารักษาในประเทศเรา จะมีรายไดเทียบเทากับการทองเที่ยว
โดยมีแผนจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญเปนศูนยการแพทยนานาชาติในอนาคตตอไป เชน นําเอาสนามบิน
ที่ใชไมคุมคาแลวหรือสนามบินดอนเมืองนํามาทําโรงพยาบาลรวมระบบนานาชาติและใหบริการจําพวก
บริษัทประกันภัยตาง ๆ และประชาชนทั่วไปมาใชบริการ
ดานการศึกษา การที่มีการใหเรียนฟรี ๑๕ ป แลวนั้นจะใหเรียนฟรีถึง ๑๘ ป ในวิชาบังคับ
มีวิช าภาษาไทย วิช าเรี ยนรูรัฐ ธรรมนูญการปกครองของประเทศไทยในปจจุบัน และวิช าศาสนา
ที่ผูเรียนนั้นนับถือ มีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตร ศาสนาอิสลาม และใหเปนวิชาแกนหลักของการสอบเขา
มหาวิทยาลัยและจะสนับสนุน ระบบการสอนจะใชวิธีสอนแบบทางไกลผานดาวเทียมตามแบบของ
พระเจาอยูหัวและจะจัดใหมีเครื่องรับโทรทัศนทุกหองชั้นเรียน สวนครูประจําชั้นทําหนาที่จัดการเวลา
ใหนักเรียนไดรับการสอนตามตารางเวลาของการสอนและเปน ผูรับตรวจการบานและกิจกรรมของ
นักเรียนจากนักเรียนที่รับการสอนที่ผานมา จะจัดทําที่โรงเรียนในถิ่นทุรกัน ดานกอนเปนอันดับแรก
และจะจัดเงินงบประมาณใหไดครบทุกโรงเรียน ของรัฐบาล ทั่วประเทศในที่สุดตอไป
แผนนโยบายการปราบปรามทุจริต การทุจริตนั้นเปนบอเกิดผูมีอิทธิพลตาง ๆ เชน พวกบุกรุก
ปาไม ภูเขา ชายทะเล ปาสงวน อุทยานตาง ๆ ที่ดินสาธารณประโยชนตาง ๆ พวกเจาพอสั่งการอาชญากรรม
พวกปลอมแปลงสัญชาติใหคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย แมกระทั้งการรับบุคคลเขารับราชการ
การเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง ผูกระทําเชนนั้นไดก็ตองเปนขาราชการชั้นผูสั่งการได สวนชั้นผูนอยที่รัก
เจานายมิรักชาติ ก็มี และผูที่เกรงกลัวถูกยายกลัวถูกลดตําแหนงจํายอมรับใชเจานายในทางที่ผิดก็มี
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การทุจริตเงินในโครงการตาง ๆ หาตัวผูกระทําผิดไมไดเปนปญหาตอความเจริญของชาติที่มี
ตนเหตุจากการที่ผูตรวจรับมอบงานในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล เมื่อผูเซ็นรับสงมอบงานตรวจสอบงานแลว
ไมไดม าตรฐานตามในสัญญาแตผูตรวจเซ็น ใหผานได ผู เซ็น ก็ไดรับเงิ นเปอรเซ็น ต แตถาผูตรวจ
เซ็นไมใหผานก็ตองถึงเสียชีวิตก็มีตองถูกยายไปอยูที่แหงใหมก็มี
ฉะนั้น จะใหใชวิธีในระบบตรวจดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชขอมูลขนาดของสวนประกอบ
ของงานในโครงการที่ตรวจขนาดของวัสดุตามสัญญาวาจางฯ แลวนําไปใสระบบประมวลผลแลวถึงขีดผาน
ก็นําไปเบิกรับเงินตามโครงการนั้น ๆ ไดตามสัญญาวาจาง ผูตรวจสอบหรือผูเปนวิศวกรของมาตรฐาน
งานนั้น ๆ เปน ผูรับผิด ชอบเองจะถู กบังคับหรือ ดวยความเต็ ม ใจการทุจ ริตก็จะสอบสวนเอาผิดได
ไมซับซอน
สวนการแตงตั้งโยกยายขาราชการใหเปนไปตามระบบบันทึกในระบบสารสนเทศที่จะจัดตั้งขึ้น
ในแตละกระทรวงของหนวยงานไวจัดเก็บรหัสของขาราชการแลวนํามาใชเปนฐานในการพิจารณาของ
คณะกรรมการของแตละกระทรวงในการแตงตั้งโยกยายตําแหนงในของแตละกระทรวง
ฉะนั้ น จะให อ ยูใ นวิ ธีก ารของระบบของกฎหมาย ระบบที่ว า นี้ จะใชร ะบบสารสนเทศ
ผูที่เปนขาราชการทุกคนตั้งแตแรกเขารับราชการ ตองมีระบบบันทึกการทํางานในหนาที่ในแตละเดือน
ตามขอมูล ผลของการทําหนาที่นั้น ๆ และการถูกออกคําสั่งยายคําสั่งเลื่อนขั้นตําแหนงใครเปนผูออก
คําสั่งนั้น จะบัน ทึกตามรหัสของแตละบุคคลตามบัตรขาราชการ การแสดงผลประวัติเพื่อแสดงผล
ประวัติของแตละคนใชใ นการเลื่อนขั้น หรือถูกสอบสวนจากเอกสารที่ผูนั้นออกใหผูอื่น ตามหนาที่
การทํางานและเปนหลักฐานในชั้นสอบสวนและชั้นศาล
และจะใหออกพระราชบัญญัติคุมครองพนักงานสอบสวน และใหสิทธิสอบสวนที่มีหลักฐาน
นําพาเกี่ยวของถึงโดยมิตองขออนุญาตจากสังกัดใด ตั้งแตประธานองคมนตรีลงมา ตั้งแตผูบัญชาการ
ทหารสู ง สุ ดลงมา ตั้ งแต น ายกรั ฐ มนตรี ล งมา ตั้ง แต ประธานศาลทุ ก ศาลลงมา ตั้ ง แตเ ลขาธิ ก าร
สํานักงานการปกครองแหงชาติลงมา ตั้งแตผูวาธนาคารแหงชาติลงมา ตั้งแตประธานรัฐ สภาลงมา
ถาหลักฐานเชื่อมโยงถึงใหพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนใชสิทธิเรียกเอกสารจากหนวยงาน
หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คดี ห รื อ ให บุ ค คลมาใหถ อ ยคํ า บั น ทึ ก การให ก ารในคดี ผู ก ระทํ า ผิ ด หรื อ
ผูถูกกลาวหา เมื่อสอบสวนแลวใหเปนหนาที่ของอัยการเปนผูพิจารณาสั่งฟองจะใหมีกฎหมายลักษณะนี้
เพื่อปราบปรามทุจริตตอไป สวนการสืบสวนจับกุมคุมตัวผูกระทําผิดกฎหมายใหเปนหนาที่ฝายตํารวจ
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จะใหยกเลิกอํานาจนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีใ นการแตงตั้งโยกยายตํ าแหนงขาราชการ
ทุกระดับชั้นที่มีไวในอํานาจ เพื่อมิใหนักการเมืองแทรกแซงการทําหนาที่ของระบบขาราชการ ในหัวหนา
สว นราชการใดปฏิบั ติง านไมเ หมาะสมให ดํา เนิ น การตามกฎระเบี ยบวินั ย ให ศ าลปกครองใชเ ป น
ที่ควบคุมกฎ ระเบียบ วินัยขาราชการและนักการเมืองโดยใหรับเรื่องรองเรียนหรือขอเพิกถอนคําสั่งของ
นักการเมืองและของขาราชการที่ผิดระเบียบการออกคําสั่งโดยผูเปนขาราชการหรือผูทําการแทนราษฎร
หรือผูแทนราษฎรโดยถูกตองตามกฎหมายเปนผูยื่นตอศาลปกครองนี้
ดานการเกษตร ในราคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง เปนปญหาของชาวนาชาวไร
โดยพอคาคนกลางกดราคาใหต่ํา แตราคาขาวสารมีราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกถึงสามเทาตัว ราคา
ขาวเปลือกควรจะมีราคาสูงขึ้นไดอีก ใหราคาใกลเคียงกันโดยประมาณหนึ่งเทาตัว เชน ราคาขาวสาร
โดยรวมประมาณกิโลกรัมละ ๓๐ บาท ราคาขาวเปลือกควรจะอยูกิโลกรัมละ ๑๕ บาท ถาจะรองขอ
ความรวมมือจากพอคาใหซื้อในราคา ๑๕ บาท ยอมไมไดรับความรวมมือเปนธรรมดา ฉะนั้น ตองมี
กฎหมายเปนกฎกติกาบังคับ ผูประกอบการโรงสีขาว ไซโลขาวโพด ลานมันสําปะหลัง ตองจดทะเบียน
ผูประกอบการคาแบบใหมและจัดเก็บภาษีแบบยอนทางคือ โรงสีขาว ไซโลขาวโพด ลานมันสําปะหลัง
จดทะเบียนกําลังเครื่องจักรการผลิตขนาดเทาใดและเงินทุนงบประมาณการคา การผลิตปตอป ถาผลิต
เต็มจํานวนหรือเกินจํานวนและใชเงินงบประมาณการซื้อของตนทุนครบจํานวนหรือเกินจํานวนก็จะ
ไดรับการลดหยอนภาษีให แตถาผลิตต่ํากวาจํานวนและใชเงินงบประมาณตนทุนต่ํากวาที่ลงทะเบียนไว
ยิ่งต่ํามากก็ยิ่งถูกเก็บภาษีมากและถาไมแจงจดทะเบียนหรือ แจงเท็จก็จะถูกเก็บภาษียอนหลังเพิ่ม ขึ้น
ระยะเวลาจัดเก็บภาษีชนิดนี้จะใชรอบเวลาของการทําเกษตรของชาวนาชาวไร สวนวิธีการตรวจสอบ
ผูตองเสียภาษีนี้ ผูเสียภาษีตองแสดงบัญชีจัดเก็บจัดซื้อและสถานที่หรือใบสงมอบของใหผูใดแลวเปน
หลักฐานอางอิง ตอเจาหนาที่และสามารถตรวจสอบได และใหใชประกอบตอเนื่องถึงผูจําหนายหรือ
ผูสงออก ถามีใบสงมอบสินคาจากผูมีทะเบียนชนิดนี้ จะผลิตเอง จําหนายเอง หรือสงออกเองก็ตาม
จะไดสิทธิเขาประมูลซื้อหรือสิทธิเขาโครงการของรัฐบาลในรายการที่มีการจดทะเบียนชนิดนี้ดวย เชน
การประมูลขาวในสตอกหรือโควตาสงออกที่รัฐบาลมีโควตาให (ถาวิธีนี้แ ลวไมไดผ ล) ก็จะใชวิธี
สนับสนุน เกษตรกรควบคูกัน ไปรวมหุน ลงทุน ในโรงสีหรือในไซโลหรือลานมันสําปะหลัง โดยที่
รัฐบาลลงทุนค้ําประกัน เงิน กอสรางใหกอนแลวใหธนาคาร ธกส. เปน สถานที่ขายหุนใหลูกคาและ
บุคคลทั่วไปไดเปนเจาของ การบริหารจัดการใหเปนแบบสหกรณเปนแนวทางตอไป
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ดานการตางประเทศ จะจัดตั้งกงสุลไมต่ํากวาอีกรอยแหงทั่วโลก และจะทําการติดตอประเทศ
ที่มีความตองการรวมกันที่จะเปนฐานรวมสินคาอาหารการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อที่จะขยายไปยัง
ประเทศที่สามอีกทอดหนึ่ง เพื่อใหความสะดวกในประเทศหางไกลที่ตองการสินคาอาหารจากประเทศ
ไทยเรา ถาประเทศใดเขารวมดวยกับเรา เราจะขายสินคานั้น ใหภายในประเทศนั้น ในราคาต่ําเปน
การตอบแทนที่รวมดวยกับเรา
ดานการพาณิชย อยูในระบบเศรษฐกิจดวยนั้นสวนที่มีการนําเขาสินคาเกษตรโดยเสรีระหวาง
ประเทศในกลุมอาเซียนนั้นแลว และเมื่อหลีกเลี่ยงไมไดเราก็จําเปนตองเปนผูจัดการระบบการคาแบบ
ตั้งตนเปนฮับหรือเปนศูนยรวมสินคาเกษตรแหงโลกไปตามเหตุการณ ถาประเทศในอาเซียนสงสินคา
เกษตรเขามาในประเทศไทยจํานวนมากเทาไรคูแขงในตลาดโลกของเราก็ยิ่งนอยลงเทานั้น เพราะฉะนั้น
เราก็จัดระบบการคาของประเทศใหเปนระบบแบบพอคาคนกลางในตลาดโลก
ดานสิ่งแวดลอม จะจัดเขตพื้นที่ที่กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใดไดและไมไดเชนเขตโรงงาน
ที่มีมลพิษแหงหนึ่ง ไมมีมลพิษแหงหนึ่ง ใหแยกจากพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่แหลงน้ําที่มิไดควบคุม
ในสวนโรงงานหรือสถานที่ประกอบการที่มีของเสียของมีพิษ จะออกกฎใหตองฝากเงินจํานวนหนึ่งไว
กับธนาคารเปนระยะเวลา ๓ ป ๕ ป ๑๐ ปขึ้นไป เปน การประกัน การเสี่ยงตอผูกระทํากอมลพิษ
จัดเปน ประเภทกองทุนถาเหตุพิสูจนไดวาโรงงานหรือผูประกอบการรายใดกระทําผิดกฎกติกาปลอย
ของเสียสูแหลงสาธารณะ หรือแหลงที่ประชาชนอื่นเสียหายฟองรอง ถาจริงตามฟองจะหักเงินฝาก
ประกันนั้น และผูประกอบการตองฝากเงินตามที่กําหนดหรือจะฝากมากกวาที่กําหนดไวก็ได การจาย
ดอกเบี้ยและเงินฝากนี้รัฐบาลค้ําประกันเงินตอผูฝาก
ดานการคลัง การเงิน จะใหอํานาจผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูพิจารณาอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารและคาเงินตามเห็นสมควรแกเหตุปจจัยเศรษฐกิจโลก แตใหตองรับฟงคณะรัฐมนตรี
ที่เห็นวาขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือไม และคณะรัฐมนตรีไดยับยั้งแลวนั้นเกิดความเสียหายตอเงินคลัง
ดวยเหตุยับยั้งนั้น จะใหคณะรัฐมนตรีนั้นรับผิดชอบ
จะใหตั้งกฎกติกาตอผูที่เขามาลงทุนในประเทศไทย ตองเปนเงินบาทของไทยหรือใชจํานวนเงินบาท
ของไทยทําสัญญาในการลงทุนเพื่อใหเงินบาทเปนแกนการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย
นโยบายการพัฒนาประเทศ จะพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเปนสําคัญจะใชเงิน
งบประมาณที่มากกวาการพัฒนาประเภทอื่น ๆ เชน ทําแหลงน้ําใหชาวเกษตรกร โดยทําคลองสงน้ํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

พรอมระบบปองกันน้ําทวมพรอมกันไป สวนการใชน้ําเพื่อผลิตไฟฟานั้นจะใชน้ําใหนอยลง เพราะมี
พลังงานอื่นทดแทนได แตการผลิตดานเกษตรตองใชน้ําเปนฐานการผลิตที่พืชจะขาดน้ําไมได
ดานคมนาคม จะใหมีการสรางรางรถไฟรางคูตามกําลังเงินงบประมาณ อยางนอยตองสรางใหได
ปละสองสถานีขึ้นไป ในสวนทางรถยนตที่ตองตัดผานทางรถไฟจะใหมีการยกระดับใหขามกัน ได
สวนการสรางถนนรถยนตที่ยังไมจําเปน จะใหงดไวกอน ในสวนรถยนตบรรทุกหนักในการเสียภาษี
จะจัดเก็บตามจํานวนลอรับน้ําหนักโดยไมจํากัดน้ําหนักบรรทุกตอคัน โดยใชวิธีหารน้ําหนักดวยลอ
รับน้ําหนักของรถบรรทุกเต็มที่ของแตละคันเพื่อเก็บภาษี สวนพวกเก็บสวยบนทางหลวงจะไมมีที่อาง
บรรทุกน้ําหนักเกิน ถาผูประกอบการเสียภาษีถูกตองตามขนาดรถบรรทุกนั้น ๆ เอง
ดานเศรษฐกิ จ จะใหดีก วา นี้เป น หลายเทาตั วดว ยการแกบทบัญญั ติใ นรัฐ ธรรมนูญไมใ ห
คนนําไปอางทําการปดลอมขับไลซึ่งกันและกัน อันเปน เหตุเกิดความวุนวายในบานเมืองที่นักลงทุน
จึงไมกลาที่จะลงทุนเพราะไมเชื่อมั่นในรัฐบาล ถาแกไขรัฐธรรมนูญไดตามวิธีของพรรคเราเพื่อนกัน
ทุกอยางจะหมดปญหาเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ก็จะมีเงินลงทุนไดตอไป
ขอบังคับพรรคเราเพื่อนกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบัง คับพรรคเราเพื่อ นกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม คณะผูจั ดตั้งพรรคเราเพื่ อ นกั น
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑใ นการบริหารพรรคและการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเราเพื่อนกัน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคเราเพื่อนกัน เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
WE ARE FRIENDS ชื่อยอภาษาไทย รพก. ชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา WAF.
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

พรรคเราเพื่อนกันใชเครื่องหมายกากบาทมีฐานลายสีดํา ขาว ฟา อยูในแถบสีเขียว สีขาว
สีเหลือง มีดาวสีแดงหาดวงลอม
โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
รูปกากบาท หมายถึง กฎกติกาของเพื่อนรวมสังคมเรา รูปดาว หมายถึง คนผูรักษากฎกติกา
ของสังคมเรา แถบสีเขียว หมายถึง ความสงบสุข แถบสีขาว หมายถึง ความถูกตองเปนธรรม แถบสีเหลือง
หมายถึง ความเปนทุกข
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๗/๑ ถนนแสงมุกดาเหนือ ตําบลชุม แสง
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย ๖๐๑๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคที่ไดอนุมัติใหต้งั ขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคเราเพื่อนกัน สาขา โดยมีชื่อภาค
ตอทาย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสั ญชาติไทยโดยการเกิ ด หรื อผู มี สัญชาติ ไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ครเป นสมาชิ กพรรค ให ยื่ น ใบสมั ครตามแบบพิ ม พ ของพรรคด วยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ าคั ดค านให ยื่ น ต อนายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคหรื อนายทะเบี ยนสมาชิ กสาขาแล วแต กรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางของพรรคใหถือวา
เปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่น ใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นได
อุทธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิได มีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการนําเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิ ทธิ ได รั บคั ดเลื อกจากพรรคใหเป น ผู สมั ครรับเลื อกตั้ งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู พรอมที่ จะเสี ยสละ และพากเพี ยรในการทํ างานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณ และแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญหาขั ดแย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ าหนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของ
พรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนิ น ทาวาร ายหรือบ อ นทํ าลายพรรค สมาชิก พรรค หรือ คณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง เพื่อใหพรรค
ไดกาวไปสูการมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิ จ กรรมที่ เ ปน ประโยชนเ พื่ อสมานสามั คคี ร ะหว างมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองใหพนจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
อัน จะส งผลใหการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพระมหากษัตริ ยเปน ประมุ ขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มู ลข า วสารทางด านการเมือ ง เศรษฐกิ จ
และสังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแ ลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส งเสริ ม ใหส มาชิกและประชาชนทั่ วไปไดเข าชม หรือ เข ารั บฟ ง
การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขา รวมกันสรางพรรคใหเปน
พรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคเดียวกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอ ใหเกิดความเสื่อมเสียพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรครับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูป ฏิบั ติง านของพรรคไม พึง นํา ความลั บของพรรคที่ไ ดมี ม ติไ วไ ปเป ดเผย
ตอบุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได ยื ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรื อรน ในการสร างองคกรพรรคใหเติบใหญด วยการเสียสละ
และใหความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) จิตใจสํานึกในศักดิ์ศ รี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่ งเปน องค กรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ งคณะกรรมการบริ หารพรรคให ดํ าเนินการในที่ ประชุมใหญพรรค โดยการลง
คะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
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(๓) ให หั วหน าพรรคที่ ได รั บเลื อกตั้ งใหมเ สนอชื่ อบุ ค คลที่ เห็ น สมควรใหเ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกพรรคที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง
ทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
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 แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง
หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมี
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อํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจาก
สมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคให เ ป น ไปตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ พรรคและมติ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปน ไปตาม
นโยบายของพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใ หพรรคและผูซึ่งทางพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คา ใชจ า ยเกี่ ยวกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบสัด ส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค
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(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรคและเปน ผู เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เป น ผู เรี ยกประชุ มร วมระหว างคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนไปตามมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั วหน าพรรคมี อํานาจหน าที่ค วามรับผิ ดชอบตามที่หัว หนา พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคใน
กิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรคมีอํ า นาจหนา ที่ รับ ผิด ชอบตามที่ เลขาธิก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับราย รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และ
การพนจากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
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(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารคนอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัด เลือ กผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื องพิ จารณาเสนอความเห็น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู สมั ค รรั บเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมี คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ง เลื อกตั้ง จากสมาชิ กซึ่ งมี ภูมิ ลํา เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตาม
ขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบหาคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปน ผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
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(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
พรรค และเปนประธานการของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิ ยั บยั้ ง มติ คณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไม
เกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมา
ลําดับตน ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับ ผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจ การที่ สาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ
รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
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มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ
เขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหั วหนา พรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถ าหั วหนา พรรคไม มาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคอันดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคอันดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรม การคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค
คณะกรรมการนโยบายของพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรั บปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิ ก พรรคทราบล วงหนา ไมน อ ยกวา เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วั น เวลา สถานที่ แ ละระเบีย บวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
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ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุม เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวา
จะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใ หถื อเสีย งขางมากของสมาชิ กที่เขา รวมประชุม กรณีที่ มีเสียงเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ป ระชุ ม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่งเป นประธาน
ในที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การดั ง ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจ ง กํ า หนดการประชุ ม ให ส มาชิ ก พรรคทราบล ว งหน า ไม น อยกว า เจ็ด วั น โดยให ร ะบุ วัน เวลา
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานที่ ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอ าจปฏิบั ติหนา ที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหผูเขาประชุมคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค 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
โดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ 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

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่ จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมนอยกวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็น วาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพน จากการเปน
สมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการกลางของพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึง่ หนึง่
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 สมาชิกพรรคไดชวยกัน ดํารงรักษาพรรคให
ดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๖๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเราเพื่อนกัน
คณะกรรมการบริหารพรรคเราเพื่อนกัน จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายวิชาญ นุมมาก
หัวหนาพรรค
๒. นายปรีชา นุมมาก
รองหัวหนาพรรค
๓. นายเชาวฤทธิ์ ทองอราม
เลขาธิการพรรค

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ง
๔. นางสาวชัชรี มากทิม
๕. นางสาวสายหยุด แสงงาม
๖. นางสาวไผแดง นุมมาก
๗. นายน้ําเพชร ตุนออน
๘. นางพราวนภา นุมมาก
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

