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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชือ่ ยอ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย
และขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน นั้น
บัดนี้ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ที่ประชุมใหญสามัญ
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ประจําป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉันท
สรุปได ดังนี้
๑. ใหเปลี่ยนแปลงชื่อพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาเปน “พรรครวมชาติพัฒนา” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “RUAM CHART PATTANA PARTY” มีชื่อยอเปนภาษาไทยวา “รช.” และมีชื่อยอ
เปนภาษาอังกฤษวา “RCP.” โดยใชภาพเครื่องหมายพรรคและความหมาย ตรายางเครื่องหมายพรรค
ตามเอกสารที่ ป ระธานได นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม (รายละเอี ย ดปรากฏในข อ ๒ และข อ ๓
ของขอบังคับพรรครวมชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติในขอ ๓)
๒. ใหยกเลิกนโยบายพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช “นโยบายพรรค
รวมชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓” แทน ดังนี้
นโยบายพรรครวมชาติพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๓
พรรครวมชาติพัฒ นากําหนดนโยบายโดยมีเป าหมายในการทะนุ บํารุง รักษาชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ทั้งนี้ โดยยึดรากฐานปรัชญา ความพอเพียง เพื่อความเพียงพอ ดวยความเชื่อมั่น
ในพลังสรางสรรค และการมีสวนรวมของประชาชน เชื่อมั่นในระบบการนํารวม เชื่อมั่นในการขับเคลื่อน
ดวยองคความรูและภูมิปญญา และเชื่อมั่นในความเปนสากล โดยมีแนวคิดภายใตพื้นฐานความคิด ยิ่งดี
ยิ่งเร็ว ทั้งนี้ เพื่อแกไขสังคมไทยที่กําลังประสบปญหา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

โดยมีนโยบาย ดังนี้
ก. นโยบายซึ่งตองรีบดําเนินการเรงดวน ดังนี้
๑. สง เสริม สนั บ สนุ น ใหพี่ นอ งประชาชนร วมชาติ รวมใจกั น ปรองดองสมานฉั น ท
ดวยความรักใคร มีมิตรไมตรีที่ดีตอกัน แลวชวยกันระดมความคิด สติปญญา มาแกไขปญหาตาง ๆ
ของประเทศชาติรวมกันโดยเร็ว
๒. แกไขปญหาความไมสงบในสามจังหวัดภาคใตใหถูกจุด ตรงประเด็น เพื่อใหบังเกิด
ความสงบสุขโดยเร็วที่สุ ด โดยถือวาป ญหาความมั่น คงดั งกลาวเปน วาระแหงชาติที่ตอ งแกปญหา
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง
๓. แก ป ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศให ทั น เหตุ ก ารณ ไม ว า ในเรื่ อ งของค า เงิ น บาท
การอุตสาหกรรม การพาณิชย การสงออก ทั้งในเรื่องของการผลิต คุณภาพ และราคาของสินคาเกษตร
ที่ตกต่ําลงอยางมาก ใหมีราคาและดุลยภาพเพียงพอที่จะนํามาซึ่งความรุงเรืองใหแ กผูประกอบการ
โดยเร็ว
ข. นโยบายหลัก เพื่อแกไขปญหาสังคมไทยที่ประสบอยู ดังนี้
๑. จากสังคมที่สับสนใหเปนสังคมแหงอนาคต
๒. จากสังคมที่แตกแยกใหเปนสังคมสมานฉันท
๓. จากสังคมที่เหลื่อมล้ําใหเปนสังคมที่เปนธรรม
๔. จากสังคมที่ถดถอยใหเปนสังคมที่สามารถ
เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาว พรรครวมชาติพัฒนากําหนดยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรชุมชนที่เขมแข็ง
๒. ยุทธศาสตรเสถียรภาพที่มั่นคง
๓. ยุทธศาสตรจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีโลก
๔. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานที่แข็งแกรง
๕. ยุทธศาสตรเอกชนไทยที่แข็งแรง
๖. ยุทธศาสตรคนไทยที่สมบูรณ
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ทั้งนี้ ในแตละยุทธศาสตร จะเปนการผสมผสานกันในหัวขอหลัก อันไดแก ดานการเมือง
การปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการตางประเทศ และดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพรรครวมชาติพัฒนา
กําหนดนโยบายและแนวทางในแตละดาน ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึด มั่ น และดํ า รงไว ซ่ึง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย
เปนประมุข
๑.๒ สงเสริม ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ โดยการสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
๑.๓ สงเสริมใหมีการรับและเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวางในวิถี
ที่เ ปน ประชาธิป ไตย มี เ สรี ภาพในการพู ด การเขีย น การพิ ม พ และการโฆษณา และสิท ธิที่ จ ะ
รับ รู ข า วสาร ข อ มู ล อั น เป น จริ ง ทั้ ง นี้ โดยไม ขั ด ต อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพส ว นบุ ค คลหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน
๑.๔ ปรับปรุงและสงเสริมกลไกการทํางานของระบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของรั ฐ สภา และระบบห อ งสมุ ด เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความพรอมดานขอมูลแกสมาชิกรัฐสภาและประชาชน
๑.๕ สนับสนุน ใหมีระบบสภาชุม ชนดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ น เพื่อ ให
การใชสื่อเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคมและประชาชนอยางแทจริง
๑.๖ เรงรัดแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น และปรับปรุง
เงิน อุดหนุนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตลอดจนเพิ่มความพรอมใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
๑.๗ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการสงเสริมการรวมตัวในรูปของสหกรณ
โดยยึดพื้นที่เปนหลัก เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
๑.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล โดยสรางกลไก และกฎ ระเบียบ
ที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาไปสูทุกภูมิภาคและพื้นที่ รวมถึงมีการกระจายอํานาจ
และกระบวนการที่โปรงใสในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
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๑.๙ สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการใหบริการมากกวา
การกํากับควบคุม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก รวมถึงใหมีการตรวจสอบ
จากภาคประชาชน
๑.๑๐ ปรั บ ปรุ งกฎหมายและกฎ ระเบี ย บที่ ลา สมั ย ให ส อดคลอ งกั บ การเปลี่ย นแปลง
ของสังคมปจจุบัน โดยยึดถือปรัชญา ภูมิปญญา และมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑๑ จัดอัตรากําลังคนในภาครัฐใหมีจํานวนที่เหมาะสม สงเสริมใหรางวัลผูทําความชอบ
และลงโทษจนถึงขั้นปลดออก ถาหากถูกประเมินวาไมปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม
๑.๑๒ สนับสนุนใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทางการเมื อ ง และในการตั ด สิ น ใจประเด็ น สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม
และทรัพยากรของชาติ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
มุงเนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได โดยสรางภูมิคุมกัน
ความเสี่ยงจากความผัน ผวนของสภาพแวดลอ มในยุคโลกาภิวัตน บนพื้น ฐานการจัดการเศรษฐกิจ
ในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพในแตละดาน ดังนี้
๒.๑ ดานการเงิน มุงสงเสริมใหคาเงินบาทมีเสถียรภาพในระดับที่เหมาะสม การสงเสริม
เงินทุนในพื้นที่โดยใชระบบสหกรณ
๒.๒ ดานการลงทุน มุงพัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการสรางสภาวะแวดลอมการลงทุนใหเอื้อตอนักลงทุน รวมทั้งสงเสริมการลงทุน
ทั้งจากภายในและนอกประเทศ ในการอุต สาหกรรม การพาณิช ย และการเกษตรอย างต อเนื่อ ง
โดยมาตรการการสนับสนุนทางรัฐและองคกรของรัฐ
๒.๓ ด า นตลาดทุ น มุ ง พั ฒ นาให ต ลาดทุ น ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จาก
ตางประเทศ ทั้งในรูปของการลงทุนสวนบุคคลและสถาบัน
๒.๔ ดานโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสง มุงพัฒนาใหมีเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อลดตนทุนดานการขนสงรวมถึงพัฒนาระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพ
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๒.๕ ดานพลังงาน มุงพัฒนาพลังงานทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานดั้งเดิมอยางมี
ประสิทธิภาพ และรวมถึงการเรงพัฒนาและคนหาแหลงพลังงานในประเทศ ซึ่งจะเปนการลดการพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศ
๒.๖ ดานการอาชีพพื้นฐาน ซึ่งไดแก อาชีพการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชน
ชาวไทย จะตองไดรับการพัฒนาทั้งในดานการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การจัดการ และการตลาด
ใหครบวงจร รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปสินคา
๒.๗ สงเสริมการสงออกอยางเต็มที่ โดยใชมาตรการทางการเงิน การคลัง การแสวงหาตลาด
และการประสานกลไกของรัฐและเอกชนผูประกอบการอยางใกลชิด ควบคูไปกับนโยบายการประหยัด
การใชเงินตราตางประเทศที่ไมจําเปน โดยการรณรงคปลูกจิตสํานึกของผูบริโภคอยางเปนระบบในวงกวาง
๒.๘ เร ง แก ไ ขป ญ หาความเชื่ อ มั่ น ในประสิ ท ธิ ภ าพของการกํ า กั บ ระบบการเงิ น
โดยปองกัน การแทรกแซงของอิทธิพลการเมืองในธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรั พย และหน ว ยงานอื่น พร อมทั้ งส ง เสริ ม ความสามารถขององค ก ร
ที่เกี่ยวของในการเรงรัดสรางความมั่นคงในระบบตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดเงินตราตางประเทศ
๒.๙ แกไขปญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดวยการสงเสริมสภาพคลองผานระบบการเงิน
และจํากัดการขยายตัวที่ขาดอุปสงคที่แทจริงอยางเขมงวด
๒.๑๐ แก ปญ หาความยากจนของประชาชนในชนบท ดว ยการส งเสริม ประสิท ธิภ าพ
การผลิตภาคเกษตร และสรางตลาดของผลผลิตภาคเกษตรทั้งภายในและนอกประเทศ สงเสริมระบบสหกรณ
และกลุม เกษตรกรให เข ม แข็ง โดยมาตรการทางการเงิน และการคลัง แก ไ ขป ญหาหนี้สิ น เรื้อ รั ง
ของเกษตรกรอยางเปนระบบ
๒.๑๑ เพิ่มอัตราการออมเงินภายในประเทศ โดยสนับสนุนการออมแบบผูกพันระยะยาว
ในระบบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการและลู ก จ า งของราชการ
กองทุนประกันสังคม และในระบบการเงินทั่วไป
๒.๑๒ ปรับปรุงโครงสรางของภาษี เพื่ อปองกันระบบภาษีซ้ําซ อน และขยายฐานภาษี
ใหกว าง เชน ระบบภาษีมูลค าเพิ่ม และมุง เก็บภาษีทางตรง โดยรัฐ ตองแสดงที่ม าที่ ไปของภาษี
แก ประชาชนใหชั ดเจน เพิ่ม ภาษีสิ น ค าฟุ ม เฟอ ย รวมทั้ งใหมี ระบบที่จ ะปรั บอั ตราภาษี ใ ห ทัน ต อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมตอสภาพจริงไดเสมอ
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๓. นโยบายดานสังคม
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ พัฒนาครูแ ละนักเรียนใหมีคุณธรรมควบคูกับความรู โดยใหมีการเรียนรู
ทุกกลุม ตลอดชีวิต เพื่อสรางความรูพื้นฐานใหเขม แข็ง พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับ
ความต อ งการ รวมถึ ง การส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และองค ค วามรู ส มั ย ใหม ใ ห
มีความผสมผสานกันอยางเหมาะสม
๓.๑.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับเปน ๑๒ ป โดยรัฐเปนผูใหบริการจัดสถานศึกษา
อยางเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๓.๑.๓ ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ในท อ งถิ่ น
โดยการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในแตละทองถิ่น
๓.๑.๔ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ใหกูยืมโดยไมเสียดอกเบี้ยระหวางเรียนแกผูเรียน
จากครอบครัวที่มีรายไดปานกลางลงไป
๓.๑.๕ จัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาในทุกจังหวั ด โดยใหสถาบั น อุดมศึกษามีอิสระ
ในการบริหารและการจัดการ
๓.๑.๖ จั ด การยกระดั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ค รู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามก า วหน า ในอาชี พ โดยการจั ด ตั้ ง องค ก รเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบ
และจัดสวัสดิการของครูโดยเฉพาะ
๓.๒ การสาธารณสุข
๓.๒.๑ มุงเนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร โดยมุงในแนวทางการปองกัน
และการฟนฟูทั้งสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงการสงเสริมใหเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งใน
ดานการบริโภค และสภาวะที่อยูอาศัย นอกจากนี้ จะตองพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
ผูมีรายไดนอย ใหสามารถเขาถึงระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาครัฐ
๓.๒.๒ ปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย ใหมีอยางทั่วถึงทุกตําบล
๓.๒.๓ เ ร ง ผ ลิ ต แ พ ท ย ห รื อ บุ ค ล า ก ร ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห เ พี ย ง พ อ แ ก
การบริการประชาชนในชนบท ตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ รวมถึงการจัดรายได สวัสดิการ
และยกระดับวิทยฐานะ เพื่อเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

๓.๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน การดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
๓.๒.๕ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การและบริ ก ารของ
สถานบริการสาธารณสุขในระดับทองถิ่น เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน ทั้งในดานอัตรากําลัง
เครื่องมื ออุปกรณ ทางการแพทยแ ละสาธารณสุข เวชภัณ ฑ และระบบการรักษาพยาบาลทางไกล
ผานดาวเทียม
๓.๒.๖ สงเสริมใหเอกชนสรางโรงพยาบาล เพื่อใหการรักษาพยาบาลแกประชาชน
ในประเทศและชาวตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
๓.๓ การแรงงานและสวัสดิการสังคม
๓.๓.๑ มุงเนนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ทั้งกลุมแรงงานที่จะเขาสูตลาดแรงงานใหม
และกลุมแรงงานที่ทํางานอยูแลวในปจจุบัน สงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานในสถานทํางาน
ใหมีความเหมาะสม ไดมาตรฐาน
๓.๓.๒ สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัดและชนบท
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม เพื่อลดการเดินทางเขามาทํางานในเมืองหลวง
๓.๓.๓ พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือ และสงเสริมใหมีการศึกษา
สําหรับผูใชแรงงาน
๓.๓.๔ เข ม งวดเรื่อ ง มาตรฐานความปลอดภั ยในโรงงานให เป น ไปตามกรอบ
ของกฎหมาย เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนและผูปฏิบัติงานในโรงงานใหแขงขันกับสากลได
๓.๓.๕ กําหนดมาตรฐานการใช แ รงงานคนกั บเครื่ องจัก รใหอ ยูใ นสภาพสมดุ ล
และเหมาะสม
๓.๓.๖ กําหนดค าแรงงานขั้น ต่ํ าใหสอดคลองกับ ความสามารถและคา ครองชี พ
ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามความเปนจริง
๓.๓.๗ จัดการใหห นวยงานที่ดู แลผลประโยชนแ ละรัก ษาสิท ธิของผูใ ชแ รงงาน
ไดทําหนาที่อยางเต็มที่
๓.๓.๘ ดําเนินการและสนับสนุนใหผูใชแรงงานมีการรวมกลุมโดยไมถูกกลั่นแกลง
จากฝายนายจาง ในการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูใชแรงงานที่ไมเกินขอบเขต
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๓.๓.๙ สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ ทั้งในรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ภายใตกรอบของกฎหมาย ใหเปนไปในทิศทางที่สรางสรรค เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
โดยสวนรวม
๓.๓.๑๐ จํากัดขอบเขตของจํานวนแรงงานตางชาติใหเหมาะสม รวมทั้งกําหนดพื้นที่
การทํางานของแรงงานตางชาติ
๓.๓.๑๑ ใหความคุมครองแรงงานสตรีและเด็กอยางจริงจัง โดยใชเจาหนาที่ของรัฐ
เข า ไปดู แ ล และหากพบว า มี ก ารใช แ รงงานเด็ ก และสตรี อ ย า งผิด กฎหมาย ให จั ด การดํ า เนิ น คดี
อยางเด็ดขาด
๓.๓.๑๒ ผลักดัน ใหมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่ลาหลังหรือไมเปนธรรมแก
ผูใชแรงงาน
๓.๓.๑๓ ใหการประกันสังคมแกผูดอยโอกาส เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคม
ไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๓.๓.๑๔ จัดใหมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอและเหมาะสม ใหหลักประกันในการครองชีพ
แกประชาชนผูยากจนและผูวางงาน
๓.๓.๑๕ ใหการสงเคราะหผูชรา เด็กไรที่พึ่ง คนตาบอด ผูพิการทุพพลภาพ ทหารผานศึก
และผูไมสามารถชวยตนเองไดอยางทั่วถึง
๓.๔ การศาสนา
มุงเนนการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนาอื่น ๆ ที่เปน ที่เคารพนับถือ
ของประชาชนชาวไทย เพื่อใหเปนศูนยรวมของชุมชนในแตละพื้นที่
๓.๕ ยาเสพติด
๓.๕.๑ จะมีก ารรณรงคเ พื่อการปอ งกัน ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พร อมกั บ
การฟนฟูบุคคลที่ติดยาเสพติดใหพรอมกลับมาเปนบุคคลที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุ และการละเมิดศีลธรรม การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยการปราบปรามอยางเขมงวด ใชกฎหมายในการลงโทษผูผลิต ผูคายาเสพติด
อยางรุนแรง
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๔. นโยบายดานการตางประเทศ
๔.๑ มุงเนนการรวมมือกับนานาประเทศ ในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อสรางเครือขาย
พันธมิตรในระดับนานาชาติ และใชประโยชนในเวทีเจรจาระหวางประเทศ เพื่อสรางความไดเปรียบ
ใหกับประเทศไทย
๔.๒ เร ง เจรจาข อ ตกลงทางการค า กั บ ประเทศผู ค า เป า หมาย โดยให ผู มี ส ว นได เ สี ย
ไดมีโอกาสเขารวมในขั้นตอนการรางขอตกลงทางการคาดวย
๔.๓ พัฒนาสถานะของประเทศไทยใหมีจุดยืนที่มั่นคงในสายตาของตางประเทศ
๔.๔ ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราช อธิปไตย ศักดิ์ศรี
และผลประโยชนของชาติเปนหลัก
๔.๕ สรางมิตรภาพและความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน
บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน
๔.๖ ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใด
๔.๗ ตอตานและคัดคานอํานาจจักรวรรดินิยมทุกรูปแบบ
๔.๘ ยึด มั่ น ในนโยบายพึ่ ง ตนเอง ถ า จํ า เป น ต อ งรั บ ความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศ
ก็จะตองไมมีพันธะและขอผูกพันใด หรือมี แตตองเปนธรรม หรือมีนอยที่สุด
๕. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของประเทศใหดํารงคงอยูบนพื้นฐานภูมิปญญา
ชาวบาน ภูมิปญญาภูมิภาค และภูมิปญญาประเทศไทย
๕.๒ เรงรณรงคปลูกฝงใหเยาวชนหวงแหน รักษา และปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมไทย
๕.๓ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนจุดขายและดึงดูดความสนใจจากชาวตางประเทศ
๕.๔ สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรมและประเพณีอันแสดงถึงความมีคุณคา
ของชาติ และคานิยมอันดีงามของไทย
๕.๕ ส ง เสริ ม ให มี ก ารเคารพสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น การให เ กี ย รติ การรู จั ก ให อ ภั ย
การเสียสละเพื่อสวนรวม การรักใครปรองดองของพี่นองประชาชนรวมชาติ
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๖. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๖.๑ กําหนดใหการดู แลรักษาและฟน ฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมอยู ใ นนโยบายดา นตาง ๆ
ทุกนโยบาย เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การคา การนําเขา การสงออก
การลงทุน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม และการจราจร โดยให ยึ ดการยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต
และความปลอดภัยของประชาชน ชุมชน และสิ่งมีชีวิต การรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การสรางสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศน เปนเปาหมาย
๖.๒ จะเนนการใหความรู สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและสํานึกดานสิ่งแวดลอม
แกประชาชน นับแตระดับทองถิ่นจนถึงเมืองใหญ
๖.๓ จะมุงแกปญหาสิ่งแวดลอมที่จุดกําเนิดอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ
และอากาศเปนพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอากาศเปนพิษตามเมืองใหญ
๖.๔ จะปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหมีความเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน และสามารถบังคับใชไดจริง ตรงกับเจตนารมณที่วางไว
อยางครบวงจร
๖.๕ จะตองใหประชาชนเจาของทองถิ่นมีสวนรวมรับรูและตัดสินใจในโครงการพัฒนาทุก ๆ
ระดับที่จะมีผลกระทบตอคนในทองถิ่นและแหลงทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการใหประชาชน
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
๖.๖ สรางเสริมทรัพยากรปาไมของชาติอยางเปนระบบและมีเปาหมายที่ชัดเจนโดยการกระจาย
ใหทองถิ่นรับผิดชอบการจัดการ
๖.๗ จะจั ด หาและจั ด การให มี น้ํ า สํ า หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภคในทุ ก ชุ ม ชน โดยจั ด ให มี
แหลงกักเก็บน้ํากินน้ําใชอยางเหมาะสม ใหเพียงพอสําหรับอนาคต
๖.๘ จะรั ก ษา ฟ น ฟู และอนุ รั ก ษ แม น้ํ า คู ค ลอง แหล ง น้ํ า ดิ บ ต น น้ํ า ลํ า ธาร
ใหปลอดจากมลพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรแหลงน้ําใหกลับคืนมา
๗. นโยบายดานการทองเที่ยว
๗.๑ พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ โดยสถานที่ทองเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ จะตอง
มีประวัติศาสตรหรือเรื่องราวที่นาสนใจ นอกเหนือจากความสวยงามที่มีอยูในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
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๗.๒ สงเสริม ใหมีการทําธุรกิจทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใชช มรม สมาคม ที่กอตั้งขึ้น
ในพื้นที่ทองเที่ยวเปนกลไกหลัก
๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมของไทย
ใหเต็มศักยภาพ
๘. นโยบายดานการกีฬา
๘.๑ สงเสริม ใหประชาชนชาวไทยเลน กีฬาตลอดชีพ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการนํากีฬาเขามา
เป น ส วนหนึ่ ง ของชี วิต ประจํา วั น โดยรัฐ จะต องจั ด หาสถานที่ พ ร อ มทั้ ง อุ ป กรณ ใ หอ ย า งพอเพี ย ง
โดยอาศัยองค กรบริหารสวนทองถิ่น ชมรม สมาคมกีฬ าในทองถิ่น เปน เครือขายการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาพื้นบาน
๘.๒ สงเสริมใหมีการพัฒนากีฬาเพื่ออาชีพ โดยจะตองมีการจัดหลักสูตร โครงการกิจกรรม
ที่ส อดคลอ งกัน เปน ระบบ ครบวงจร ทั้ง นี้ โดยคํา นึ งถึ ง ประเภทของกี ฬ าที่ เหมาะกั บกายภาพ
ของประชาชน
๘.๓ สงเสริมใหเยาวชนเห็นคุณคาของกีฬา โดยการรณรงคในทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุบาล
ประถม มัธยม และอุดมศึกษา อยางเปนระบบ
๙. นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศชาติ
๙.๑ กําหนดยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ โดยการใชการทูตนําการทหาร และจะใช
กําลังทหารเพื่อปองกันประเทศตามความจําเปน
๙.๒ สนับสนุนใหกองทัพชวยพัฒนาประเทศ โดยการจัดใหมีการฝกอาชีพ และชวยเหลือ
ประชาชนในยามวิกฤต
๙.๓ สนั บ สนุ น ให ก องทั พ มี ค วามทั น สมั ย และมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ปองกันประเทศ และเพื่อคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน
๙.๔ ใหกองทัพมีบทบาทในการรวมมือกับหนวยราชการอื่นในการบริหารประเทศ
๑๐. นโยบายดานการเกษตรและปาไม
๑๐.๑ ปฏิรูปโครงสรางการผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุน ใหเกษตรกรเปลี่ยนจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีปญหาดานการตลาดมาปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานที่หาตลาดไดงาย ราคาดี
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ และมี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพและทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น
และลดการใชสารเคมีทุกรูปแบบ
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๑๐.๒ สงเสริมและริเริ่มเกษตรกรใหทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม (แนวพระราชดําริ)
เพื่อการชวยเหลือตนเอง โดยจัดใหหนวยงานลงไปใหความรูและชวยเหลือแกเกษตรกร
๑๐.๓ พั ฒ นาและจั ด สรรระบบชลประทานให ส ามารถส ง น้ํ า เข า ไปยั ง สวนไร น า
ของเกษตรกร อย า งเป น ธรรมและเพี ย งพอต อ การประกอบอาชี พ ทั้ ง โดยการให ก ารสนั บ สนุ น
จากสวนกลางหรือจากในทองถิ่นเอง โดยเนนการจัดการน้ําอยางประหยัด
๑๐.๔ จัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อสามารถกําหนดใหเกษตรกรขายสิน คาไดใ นราคา
ที่เ หมาะสมและเป น ธรรม หรื อ ใช ม าตรการอื่ น ใด นับ แต ร ะดั บ ท องถิ่ น ที่ จ ะปกป อ งราคาของ
สินคาเกษตรไดอยางถาวร
๑๐.๕ ปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร หรือพักการชําระหนี้ไวชั่วคราว
๑๐.๖ ส ง เสริ ม ให จั ด ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมการเกษตรขึ้ น ในชนบท ตลอดจน
การสงเสริมใหเอกชนลงทุนในดานการเกษตรออกไปสูชนบท
๑๐.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ตั้ ง สหกรณ ก ารเกษตรอย า งเข ม แข็ ง ให มี
การจัดการอยางซื่อสัตยและตอเนื่อง
๑๐.๘ จัดตั้งตลาดกลางเกษตรระดับอําเภอและจังหวัด ใหมีบุคลากรและหนวยราชการ
รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
๑๐.๙ ปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด เพื่อให
ใชเ ปน สถาบั น ที่ช วยเหลื อ และสง เสริ มและสนับสนุน ภาคเกษตรอยางแทจ ริง โดยการใหสิน เชื่ อ
เพื่อการเกษตรโดยใหมีดอกเบี้ยต่ําสุด
๑๐.๑๐ ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น อย า งเร ง ด ว นและจริ ง จั ง เพื่ อ ให เ กษตรกรมี ที่ ดิ น
เปนของตนเอง
๑๐.๑๑ การพิ ทั ก ษ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการอนุ รั ก ษ แ ละปลู ก ป า ทดแทน
ตลอดจนการอนุรักษสัตวปา สัตวน้ํา ใหสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยา โดยใหประชาชนมีสวนรวม
อยางจริงจังและทั่วถึง
๑๑. นโยบายดานที่ดิน
สงเสริมเรงรัดใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มมูลคา
ทรัพยสิน ที่ดิน ใหแ กราษฎรและประเทศชาติ ปรับปรุง แกไขกฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
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ที่ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกับกฎหมายอื่น และไมตรงกับความเปนจริง รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีอยู
หลายหน วย งานทั บ ซอ นกั น และยุง ยากในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ปน ระเบี ย บและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๑๒. นโยบายดานอุตสาหกรรม
๑๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและสงออก
ดวยสินคาที่มีคุณภาพและตนทุนต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได
๑๒.๒ สนั บ สนุ น และสง เสริ ม อุ ต สาหกรรมขนาดย อมและอุ ต สาหกรรมครั ว เรื อ น
กระจายไปสูชนบท
๑๒.๓ กําหนดสิ่งจูงใจ และขจัดมาตรการและขอยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริม
การลงทุน โดยไมทําใหอตุ สาหกรรมของคนไทยเสียเปรียบ
๑๒.๔ ดําเนิน การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้น ฐาน เพื่อชวยใหประเทศไทยสามารถผลิต
อุตสาหกรรมหลักเพื่อการสงออก และการทดแทนการนําเขา
๑๒.๕ พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหทันสมัยอยางจริงจัง
พรอมที่จะรับการถายทอดไดเสมอ ในขณะเดียวกัน จะสงเสริมสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานะความตองการของประเทศเปนหลักใหญ
๑๓. นโยบายดานการพาณิชย
๑๓.๑ ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนสวนใหญใหอยูระดับ
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
๑๓.๒ ขจัดการผูกขาดตัดตอนและความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหไดผลอยางจริงจัง
เพื่อใหกลไกของระบบการคาเสรีไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอคนสวนใหญ
ของประเทศ
๑๓.๓ สงเสริมใหธุรกิจขนาดเล็กรวมตัวเขาเปนรูปสหกรณ
๑๓.๔ ดูแลและแสวงหาลูทางการตลาดใหกับสินคาและสินคาเกษตรของไทยอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
๑๓.๕ สรางระบบขอมูลขาวสารใหประชาชนทุกระดับสามารถรับรูไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว เพื่อประโยชนตอธุรกิจและการพาณิชยในระดับตาง ๆ นับแตเมืองใหญจนถึงชนบท
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๓. ใหยกเลิกขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒ นา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับ
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช “ขอบังคับพรรครวมชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓” แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรครวมชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครวมชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ใหยกเลิกขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับ
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใ ช ขอบังคับพรรคนี้แ ทนตั้งแตวั น ที่ไดรับ แจงการตอบรับจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๒ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรครวมชาติพัฒนา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“RUAM CHART PATTANA PARTY” มีชื่อยอเปนภาษาไทยวา “รช.” และมีชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา
“RCP.”
ขอ ๓ เครื่องหมายพรรครวมชาติพัฒนาและความหมาย
๓.๑ พรรครวมชาติพัฒนา ใชเครื่องหมายรูปหัวชางจรดปลายงวงชาง อันเปนสัญลักษณ
คูบานคูเมือง ประกอบขึ้น ดวยแถบสีธงไตรรงค ซึ่งสีแ ดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา
สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย โดยปลายงวงชางบรรจบดวยรูปวงกลมสีทอง หมายถึง สุวรรณภูมิอันเปน
ศูนยรวมชาติไทย ดานลางมีอักษรชื่อพรรควา รวมชาติพัฒนา มีความหมายวา การรวมพลังคนทั้งชาติ
เพื่อมุงพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองในทุกดาน ปรากฏดังภาพ
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๓.๒ ตรายางเครื่องหมายพรรครวมชาติพัฒนาสําหรับใชประทับบนเอกสารของพรรค
มีลักษณะเชนเดียวกันกับภาพตามขอ ๓.๑ โดยใชสีเดียวในการประทับตรา
ขอ ๔ สํานักงานใหญพรรครวมชาติพัฒนา ตั้งอยูที่บานเลขที่ ๕๑๔/๑ ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ขอ ๕ สาขาพรรคที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา “สาขาพรรครวมชาติพัฒนา
ลําดับที่.......................จังหวัด..........................”
ขอ ๖ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายความวา พรรครวมชาติพัฒนา
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรครวมชาติพัฒนา ยกเวน “ยุวสมาชิก”
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับพรรครวมชาติพัฒนา
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรครวมชาติพัฒนา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรครวมชาติพัฒนา
“คณะผูบริหารพรรค” หมายความวา คณะผูบริหารพรรครวมชาติพัฒนา
“ผูบริหารพรรค” หมายความวา ผูบริหารพรรครวมชาติพัฒนา
“คณะกรรมการภาค” หมายความวา คณะกรรมการพรรครวมชาติพัฒนาระดับพื้น ที่ภาค
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
“คณะกรรมการจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการพรรครวมชาติพัฒนาระดับพื้นที่จังหวัด
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรครวมชาติพัฒนา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรครวมชาติพัฒนา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรครวมชาติพัฒนา
ขอ ๗ พรรครวมชาติพัฒนามีแนวนโยบายพรรคตามที่ไดจดแจงไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๘ ปณิธานของพรรครวมชาติพัฒนา
(๑) พรรคจั ดตั้ งขึ้ น เพื่อเปน พรรคการเมื อ งของปวงชนชาวไทย จั กดํ าเนิ น งานการเมือ ง
ตามวิถีท างแหง ระบอบประชาธิปไตยอัน มี พระมหากษั ตริ ยทรงเป น ประมุ ข พิทั กษผ ลประโยชน
ของประชาชน ปกปองรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง
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พรรคจั ก กล า คิ ด กล า ทํ า กล า ตั ด สิ น ใจ ในสิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ประเทศชาติ
และประชาชนโดยไมหวังเพียงคะแนนนิยมทางการเมือง
พรรคจักยึดมั่นในระบบการนํารวม การมีสวนรวมของสมาชิกและประชาชนวงการตาง ๆ
พรรคเชื่ อมั่ น ในพลัง สร างสรรค ของประชาชนไทยที่จ ะผลั ก ดั น การพั ฒ นาประเทศ
ไปสูความเจริญ ยั่งยืน และวัฒนาถาวร
(๒) พรรคมีแนวคิดสําคัญ ตอไปนี้
จักสนับสนุน “การกระจายอํานาจ” ลดอํานาจภาครัฐ เพิ่มอํานาจภาคประชาชน ใหทองถิ่น
มีอิสระในการบริหารงานงบประมาณและบุคคล เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง เปนเอกภาพในการพัฒนา
การจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเคารพภูมิปญญาทองถิ่น
จัก สรา งทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ แหง ชาติ โดยปรับ โครงสร างทางเศรษฐกิ จ ให มี ศั กยภาพ
ในการแขงขันของประเทศสูงขึ้น สามารถพึ่งตนเอง แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรคนจน สรางเงื่อนไข
กฎเกณฑการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทั้งดานระดมทุนภายในประเทศ การแกไขปญหาหนี้สาธารณะ
การควบคุมการไหลเวียนของเงิน จะตองเอื้ออํานวยใหกับคนไทย และไมถูกครอบงํา เอารัดเอาเปรียบ
จากองคกรทางเศรษฐกิจตางชาติ
จักสรางการปรองดองแหงชาติ ลดความขัดแยงทางสังคมโดยอาศัยหลักการสันติประชาธรรม
เพื่อใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
จักกําหนดวิถีสรางคนรุนใหมใหมีจิตสํานึกรักชาติ เสียสละเพื่อสังคม โดยปรับระบบ
การศึกษาใหมีการเรียนรูและเกิดทักษะทุกมิติของชีวิต เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงเปนสําคัญ
(๓) พรรคจักสรางความมั่นคงและเอกภาพแหงชาติ รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธกับทุกชาติ
โดยยึดหลักกฎหมายระหวางประเทศ บนผลประโยชนรวมกัน โดยธรรม และเคารพในเกียรติภูมิ
ของกันและกัน
(๔) พรรคจักใหการสนับสนุน สงเสริม ภารกิจ องคกร เครือขายตาง ๆ รวมถึงกลุมที่ควร
ได รั บ การสนั บสนุ น เปน พิ เ ศษ ในการดํ าเนิ น กิ จกรรมทางการเมื อ งและอื่ น ๆ ซึ่ง สอดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของพรรค
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หมวด ๒
สมาชิกพรรค
ขอ ๙ สมาชิกแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกผูกอตั้งพรรค
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๓) สมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐ สมาชิกผูกอตั้งพรรค ไดแก คณะบุคคลผูริเริ่มกอตั้งพรรค
ขอ ๑๑ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได แ ก ผู เ ชี่ ย วชาญด า นต า ง ๆ หรื อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ต อ พรรค
ซึ่งคณะผูบริหารพรรคไดมีม ติเชิญเปน สมาชิก โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และบุคคลดังกลาวไดตอบรับเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยยื่นใบสมัครเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามขอ ๑๕
วรรคแรกโดยอนุ โลม และให มีส ถานภาพเปน สมาชิก พรรคเมื่อ พรรคไดรั บ ใบสมั ครโดยไม ตอ ง
ดําเนินการตามขอ ๑๕ วรรคสองและวรรคสาม ทั้งนี้ ใหประกาศชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ไวในที่เปดเผย
ณ สํานักงานใหญของพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่น ใบสมัครเขาเปนสมาชิก และคณะผูบริหารพรรค
มีมติใหรับเปนสมาชิกได
ขอ ๑๓ สมาชิกตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนบุคคลที่ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๗) ไมเคยกระทําความผิดซึ่งเปนเหตุใหตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรื อ ความผิ ด อั น ได กระทํ า โดยประมาท หรื อ ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาท แต ถ า มี เ หตุผ ลจํ า เป น
หรือมีเหตุพิเศษอันควรยกเวนลักษณะตองหามในขอนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณารับผูมี
ลักษณะตองหามตามขอนี้ใหเปนสมาชิกสามัญได
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(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๑๔ ยุวสมาชิก ไดแก บุคคลผูมีอายุตั้งแตสิบสี่ปขึ้นไป แตไมถึงสิบแปดป และมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามอื่นตามขอบังคับขอ ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ขอ ๑๕ การสมัครเปน สมาชิกสามัญ ใหยื่น ใบสมัครตอ พรรคตามแบบพิม พ ของพรรค
พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนราษฎร และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ณ สํานักงานใหญพรรค หรือสํานักงานสาขาพรรค หรือสถานที่
ที่พรรคกําหนด
ใบสมัครที่ยื่นผานสํานักงานสาขาพรรค หรือสถานที่ที่พรรคกําหนดตามวรรคแรก ใหสงไป
ที่สํานักงานใหญพรรค
เมื่อสํานักงานใหญพรรคไดรับ ใบสมัครตามวรรคแรกหรือวรรคสองแลว ใหนายทะเบียน
สมาชิกพรรคหรือผูที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคมอบหมายตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติในการเปน
สมาชิกพรรคตามหลักเกณฑที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด หลังจากนั้น พรรคมีสิทธิประกาศชื่อ
ผูสมัครที่เห็นวาเปน ผูมีคุณสมบัติใ นการเปนสมาชิกพรรคไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญพรรค
เปน เวลาไมนอยกว าเจ็ดวัน เพื่อ ใหบุ คคลอื่น ทราบและมีโ อกาสยื่น คํ าคัดคาน เมื่อครบระยะเวลา
ดังกลาวแลว จึงเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณารับหรือไมรับเปนสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับผูสมัครรายใดเขาเปนสมาชิกสามัญแลว ใหเริ่มมีผล
เปน สมาชิกตั้งแตวัน ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติดังกลาว และใหออกใบรับรองสมาชิกภาพ
พรอมทั้งบัตรประจําตัวสมาชิกเพื่อใหไวเปนหลักฐานตอไป
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีการประกาศชื่อผูสมัครตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ วรรคสาม และมีผูยื่น
คําคัดคานผูสมัครเปนสมาชิก คําคัดคานใหทําเปนหนังสือ โดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
พรอ มทั้ง ชี้แ จงแสดงเหตุผ ลในการคัด คานประกอบดวย และใหยื่ น ตอ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
และใหสงวนคําคัดคานนั้นไวเปนความลับ
ขอ ๑๗ มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ใ ห รั บ หรื อ ไม รั บ ผู ส มั ค รรายใดเป น สมาชิ ก
ใหถือเปนอันสมบูรณ ไมวาจะไดมีการประกาศชื่อผูสมัครเพื่อการคัดคานหรือมีคําคัดคานตามขอ ๑๕
วรรคสอง หรือไมก็ตาม และใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนังสือแจงรายชื่อผูสมัครที่คณะกรรมการ
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บริห ารพรรคมี ม ติรั บเปน สมาชิก พรรคแลวพรอ มรายการเทา ที่จํ าเป น เกี่ย วขอ ง ไปยัง สาขาพรรค
ที่สมาชิกนั้ น มีภู มิลํา เนาตามทะเบี ยนราษฎรอยู ใ นเขตพื้น ที่ของสาขา เพื่อ ประโยชนใ นการจัดทํ า
ทะเบียนสมาชิกของสาขาพรรคตอไป
สมาชิกพรรคมีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตพื้น ที่ของสาขาพรรคใด ใหถือเปน
สมาชิกในสังกัดของสาขาพรรคนั้นดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาหรือรายการใด ๆ เกี่ยวกับ
ตัวสมาชิกพรรค ใหสมาชิกแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอพรรคเพื่อทําการแกไข มิฉะนั้น พรรคถือวา
ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๘ คาธรรมเนียมสมัครเปนสมาชิกพรรคและคาบํารุงพรรคจะเรียกเก็บหรือไม หรือจะเก็บ
ในอัตราเทาใด ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๙ การสมัครเปนยุวสมาชิกพรรค และการพนจากการเปนยุวสมาชิกพรรค ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๑๑
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
(๗) มีเหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๒๑ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพโดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๒๐ (๕)
ถา สมาชิ กผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน งเป น สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรด ว ย มติ ใ ห อ อกดัง กล า วตอ งเป น มติ
ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด โดยในการลงมติ ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
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ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให ถื อ ว า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลง นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แต ถ า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น
อาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคตอไปก็ได
ใหหัวหนาพรรคสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีม ติไปยังประธานสภาผูแ ทนราษฎร
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๒๒ การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๒๓ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเขาประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมใหญของพรรคหรือสาขาพรรค
ตามที่ไดรับเชิญจากพรรคหรือสาขาพรรค แลวแตกรณี
(๒) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการภาค
กรรมการจังหวัด
(๓) มีสิทธิขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
(๔) มีสิทธิในการใหขอเสนอแนะตอพรรค
(๕) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ
ของพรรค
(๖) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของพรรค
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย วาดวยพรรคการเมืองและขอบังคับพรรค
ขอ ๒๔ สิทธิของยุวสมาชิก
(๑) เขาร วมประชุ ม ชี้แ จงแสดงความคิด เห็น ในที่ป ระชุ ม ใหญของพรรคหรือสาขาพรรค
ตามที่ไดรับเชิญจากพรรคหรือสาขาพรรค แลวแตกรณี
(๒) เขารวมสังเกตการณและรวมปฏิบัติงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
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(๓) เสนอแนะความคิดเห็นตอพรรค
(๔) ปฏิบัติงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
(๕) ประดับเครื่องหมายของพรรค
ขอ ๒๕ สมาชิกมีหนาที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติขององคกรการบริหารงานของพรรค แลวแตกรณี
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๓) สนับสนุน สง เสริมและเผยแพรน โยบายและอุดมการณ ของพรรค ตลอดจนกิจการ
ของพรรค
(๔) ชี้แ จงสมาชิกดวยกันหรือ ประชาชนใหเขาใจทาที หรือจุดยืน ของพรรคในกรณีตาง ๆ
ประมวลความเห็น หรือขอเสนอของสมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ในแนวทางหรือวิธีแกปญหาสําคัญ
ของชาติ หรือการพัฒนาชาติ เสนอตอพรรค
(๕) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) เชิญชวนบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนสมาชิกพรรค
ขอ ๒๖ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิก ดังนี้
(๑) สงเสริมใหสมาชิกมีเกียรติ และศักดิ์ศรีในสังคม
(๒) ช ว ยเหลื อ หรื อ แก ป ญ หาให ส มาชิ ก ที่ มิ ไ ด รั บ ความเป น ธรรมตามความเหมาะสม
และตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๓) ใหค วามสํ าคั ญยิ่ งต อยุ วสมาชิก โดยการส งเสริ มและพัฒนาใหเ ปน สมาชิ กและเป น
นักการเมืองที่ดีในอนาคต
(๔) พั ฒ นาความรู ใ นทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ให ส มาชิ ก เข า ใจสถานภาพ
สถานการณ จุดยื น ของพรรคตอปญหาตาง ๆ ของชาติ หรื อตอ แนวทางในการพัฒนาด านตาง ๆ
เพื่อเผยแพรตอประชาชน อีกทั้งสงเสริมและใหความรูสมาชิกในการรวมตัวเปนกลุมกอน เปนองคกรทองถิ่น
เป น ชุ ม ชนที่ เ ข ม แข็ ง ให ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากร
และสิ่ ง แวดลอ มของทอ งถิ่น และของชาติ ตลอดจนสิ ท ธิต า ง ๆ ตามบทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
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หมวด ๔
การบริหารงาน
ขอ ๒๗ องคประกอบหลักในการบริหารงานของพรรค ประกอบดวย
(๑) สมาชิกพรรค
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรค
(๔) คณะกรรมการภาค
(๕) คณะกรรมการจังหวัด
(๖) สาขาพรรค
(๗) คณะกรรมการสาขาพรรค
(๘) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๙) คณะกรรมการนโยบายพรรค
(๑๐) คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๘ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
และไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔)
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวาสิบคน และไมเกินหาสิบหาคน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
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(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่นไมนอยกวาสามคน
ขอ ๒๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญของพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หั วหนาพรรคต อที่ประชุม ใหญ
ของพรรคตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญของพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๘
โดยอาจกําหนดใหมีรองหัวหนาพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคไดมากกวาหนึ่งคน
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รั บ เลื อกตั้ ง ใหม มี โ อกาสเสนอชื่ อบุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหน งตา ง ๆ ตอ ที่ประชุ ม ใหญข องพรรค โดยคํา นึง ถึงความอาวุโ ส
ทางการเมืองความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค
จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคไดกําหนดตาม (๒)
เพื่อใหที่ประชุมใหญของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคตอที่ประชุมใหญของพรรคตามวรรคแรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญของพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญ
ของพรรคเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค พึงคํานึงถึงคุณสมบัติที่ดี
ความสามารถ และความเหมาะสมต อ ตํ าแหน ง ทั้ ง นี้ ผู ถูก เสนอชื่ อ เปน กรรมการบริ ห ารพรรค
ไมจําเปน ตองอยูในที่ประชุมก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุม
และในการลงคะแนนใหถือเอาตามคะแนนเสียงขางมาก
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการบริ หารพรรคอยูใ นตํา แหน งคราวละสี่ป นับแตน ายทะเบีย น
พรรคการเมืองตอบรับการยื่นจดแจงคณะกรรมการบริหารพรรค
องคประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูขณะนั้น ถาในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งใด
กรรมการบริหารพรรคมาไมครบองคประชุม ให เรียกประชุมใหม หากเรียกประชุม ครั้งหลังแล ว
ยังมาไมครบองคประชุม ใหถือเอาจํานวนกรรมการบริหารพรรคเทาที่มาเปนองคประชุม
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การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค อาจเรียกโดยหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรค
ในกรณีที่ไมมีหัวหนาพรรคอยูในขณะนั้น หรือโดยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสามคน
เข า ชื่ อ กั น เรี ย กประชุ ม โดยอาจส ง เป น หนั ง สื อ หรื อ โทรสาร หรื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
หรือข อความผา นระบบการสื่อ สารทางโทรศั พทเคลื่อนที่สวนบุคคล ลวงหนาก อ นถึง วัน ประชุ ม
และในกรณีที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งใดไดแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคราวถัดไปในที่ประชุม โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในครั้งนั้น ใหถือวากรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมในครั้งนั้น
ไดรับทราบการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในคราวถัดไปแลว
การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให ถื อ เอาตามคะแนนเสี ย งข า งมาก
หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนไดอีกหนึ่งเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค กรณีไมมีผูดํารงตําแหนง
หัวหนาพรรคอยูใ นขณะนั้น หรือหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรองหัวหนาพรรคในลําดับสูงสุด
ที่มาประชุมทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม กรณีไมมีผูดํารงตําแหนง รองหัวหนาพรรคอยูในขณะนั้น
หรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่มาประชุม
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ขอ ๓๑ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค แลวแตกรณี พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงถึงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคทั้ ง หมด ให ถื อ ว า ความเป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคสิ้ น สุ ด ลงทั้ ง คณะ รวมทั้ ง
หัวหนาพรรคดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงดวยเหตุตามวรรคแรก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
แตตําแหนง กรรมการบริหารพรรคที่วางมีไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่กําหนดในขอ ๒๙ (๒) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไปได โดยไมตองเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง และใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค
ที่เหมาะสมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน แลวแตกรณี เขาทําหนาที่แทนตําแหนงที่วางจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรค ดวยเหตุตามวรรคแรก (๑) (๓) (๔)
และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตวาระ
การดํารงตําแหนงของหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงดวยเหตุตามวรรคแรก (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรค
ลํ า ดั บ ต น หรื อ ลํ า ดั บ สู ง สุ ด ที่ มี อ ยู ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในวรรคก อ น ให หั ว หน า พรรคมี อํ า นาจในการเรี ย กประชุ ม ใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับจดแจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
ของพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบของพรรค และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ของพรรค เพื่อปฏิบัติงานใหเปน
ตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
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(๔) พิจ ารณาจัด สรรเงิน เพื่ อเปน คา ใช จา ยเกี่ย วกั บการเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงิน ที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดังนี้
(ก) คาใชจายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดสรร
เปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
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
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) แตงตั้งหรือใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ
ของพรรค คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค รวมทั้งกําหนดกรอบ
อํานาจหนาที่ และวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
(๘) อนุมัติการจัดตั้งหรือยุบเลิกสาขาพรรคและองคกรภายในพรรค
(๙) พิจารณาเพื่อดําเนินการเลิกพรรคตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการ หรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปน สมาชิกพรรค พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค หรือพิจารณา
ใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิกพรรค
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(๑๔) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบหรือมอบหมายหนาที่ใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อถอดถอนผู อํา นวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก พรรค
รองผูอํานวยการพรรค ผูชวยผูอํานวยการพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๗) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการภาค หรือคณะกรรมการจังหวัด
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับและกฎ ระเบียบอื่น ๆ ของพรรค
ขอ ๓๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมาย รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค และมีอาํ นาจ
ออกประกาศหรื อคําสั่ งเพื่อ ใหก ารดํา เนิน กิ จการตาง ๆ ของพรรคเปน ไปตามกฎหมาย ขอ บังคั บ
หรือกฎ ระเบียบอื่นใดของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมใหญพ รรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามในประกาศ กฎ ระเบียบ มติและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีอํานาจในการยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการ
ของพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ โดยตองใชอํานาจดังกลาวภายในเวลา
ไมเกินสามวัน นับแตวันที่มีมติ ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอการดําเนินการตามมติที่ไดกระทําลงไปแลว
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค และกิ จ การตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรค
ในกิจการที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญและสาขาพรรค
(จ) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต า ง ๆ ของพรรค
และคณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค โดยไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ อํ า นาจของ
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ช อบตาม ที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแลรายรับ รายจายเงิน การจัดทําบัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรค รวมถึงอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
(๖) โฆษกพรรค
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํา นาจหนา ที่ ใ นการควบคุม ดู แ ลการรั บสมาชิ ก พรรค
การจั ดทําทะเบีย นสมาชิกพรรค การแจงหรือรายงานการรั บสมาชิกพรรคและอื่น ๆ อัน เกี่ ยวกั บ
ทะเบียนสมาชิกพรรค ตามที่กําหนดโดยขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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สวนที่ ๒
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอาจมี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะผู บ ริ ห ารพรรคคณะหนึ่ ง
จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคไมนอยกวาหนึ่งคน
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคไมนอยกวาหนึ่งคน
(๕) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ ไมนอยกวาสองคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสองคน
(๗) ผูอํานวยการพรรค
ผูบริหารพรรคตามวรรคแรก (๑) (๓) และ (๗) เปนผูบริหารพรรคโดยตําแหนง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดจํานวนและหรือเลือกผูบริหารพรรค ตามวรรคแรก (๒)
(๔) (๕) และ (๖) แล วแตก รณี เพื่ อแตง ตั้งเปน คณะผู บริ หารพรรค โดยอาจมีห รือ ไม มีบุ คคล
ตามวรรคแรก (๖) ก็ได
ใหที่ประชุมคณะผูบริหารพรรคเลือกผูบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะผูบริหารพรรค
กรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหหัวหนาพรรคออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด การกําหนดตําแหนงอื่นใด
ในคณะผูบริหารพรรค รวมถึงการกําหนดแนวทางในการทํางานของคณะผูบริหารพรรค ใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมของคณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๕ ใหคณะผูบริหารพรรคตามขอ ๓๔ วรรคแรก (๒) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป โดยอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก
ขอ ๓๖ ผูบริหารพรรคที่เปนโดยตําแหนงตามขอ ๓๔ วรรคสอง พนจากการเปนผูบริหารพรรค
เมื่อสิ้นสุดการดํารงตําแหนงนั้น ๆ
ขอ ๓๗ ผูบริหารพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูเลือกและแตงตั้งตามขอ ๓๔
วรรคสาม พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดการประชุมคณะผูบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔) พนจากตําแหนง รองเลขาธิการพรรค หรือรองหัวหนาพรรค ในกรณีที่เปนผูบริหารพรรค
ที่เลือกมาจากรองเลขาธิการพรรคหรือรองหัวหนาพรรค แลวแตกรณี
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ
บริหารพรรค ใหผูบริหารพรรคเฉพาะในขอ ๓๔ (๕) หรือ (๖) พนจากตําแหนง
ขอ ๓๘ เมื่อตําแหนง ผูบริหารพรรควางลงตามขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เลือกผูบริหารพรรคใหมทดแทนเฉพาะในตําแหนงที่วางลงภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง
และใหผูบริหารพรรคที่ไดรับเลือกใหมดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนเขาไปแทน
ขอ ๓๙ การประชุ ม คณะผู บ ริ ห ารพรรคต อ งมี กรรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนผูบริหารพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๔๐ ใหประธานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานคณะผูบริหารพรรค เปนผูเรียก
ประชุมคณะผูบริหารพรรค และเปนประธานในที่ประชุมคณะผูบริหารพรรค ถาประธานคณะผูบริหารพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานคณะผูบริหารพรรค (ถามี) ทําหนาที่แทน ถารองประธานคณะผูบริหารพรรค
ไมมีหรือไมมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกผูบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การลงมติในคณะผูบริหารพรรค ถือเสียงขางมากของผูบริหารพรรคที่มาประชุม ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๑ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามมติที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) รับ ผิ ดชอบการบริ ห ารทั่ ว ไปของพรรค เพื่ อ ใหก ารดํ า เนิน กิ จการของพรรคเป น ไป
โดยเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) พิจารณากลั่นกรองการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีที่มีประเด็นปญหาเกี่ยวกับการรับสมาชิกพรรคหรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) ให คํ า แนะนํา หรื อ ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคในการออกระเบี ย บ
และแนวทางการบริหารงานของพรรค
(๕) ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบการคลัง
และทรัพยสินของพรรค
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(๖) ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน การแตงตั้ง ถอดถอน การลงโทษและการใหความชอบแกเจาหนาที่
ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานของพรรค
(๗) ให คํ า แนะนํา หรื อ ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคในการออกระเบี ย บ
วางแนวทางแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
(๘) ประสานงานกับสมาชิก กลุมการเมือง หรือกลุมตาง ๆ ในความสนับสนุนของพรรค
(๙) อํานวยการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อความเรียบรอยและเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) เสนอความเห็ น ต อคณะกรรมการบริ หารพรรค ในการพิ จ ารณาการตั้ ง หรื อ ยุ บ เลิ ก
สาขาพรรค รวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหสาขาพรรคบริหารงานใหเปนไปตามขอบังคับพรรค
(๑๑) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหผูอํานวยการพรรคเปน ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ หรือลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานของพรรค
ภายใตการกํากับดูแลของเลขาธิการพรรค ในการนี้ ใหมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน
เงิน ตอบแทน การแตงตั้ง การใหความชอบ การลงโทษ การถอดถอนเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน
ของพรรค โดยไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพรรค และดําเนินการจัดการบริหารทั่วไป ใหเปนไป
ตามมติข องคณะกรรมการบริ หารพรรคและหรือ คณะผูบ ริห ารพรรค ข อ บัง คับ พรรค ระเบีย บที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด รวมถึงคําสั่งของเลขาธิการพรรค
สวนที่ ๓
คณะกรรมการจังหวัด
ขอ ๔๒ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติแ ตงตั้งคณะกรรมการจังหวัด ประกอบดวย
สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตของจังหวัดนั้น ไมนอยกวาเกาคน เพื่อ ใหมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรนโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ซึ่งเปนปญหารวมกันของจังหวัดนั้น ๆ และหาทาง
ชวยเหลือ
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(๔) แนะนํา ใหความเห็น ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรในสัง กัด พรรค เพื่อ ประโยชนใ นการพิ จารณาของคณะกรรมการบริ หารพรรค
หรือคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
(๕) เสนอแนะและให ข อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต า ง ๆ ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค หรื อ
คณะกรรมการภาค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
(๖) จัดหาสมาชิกเพิ่มเติม
(๗) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง การออกจากตําแหนงของกรรมการจังหวัด
และการดําเนินงานของคณะกรรมการจังหวัด ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค หรือตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๔
คณะกรรมการภาค
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริห ารพรรคอาจมีม ติแ ตง ตั้ง คณะกรรมการภาค ประกอบด ว ย
สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตของภาคนั้นไมนอยกวาเกาคน เพื่อใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรนโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๓) รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ซึ่งเปนปญหารวมกันของภาคนั้น ๆ และหาทางชวยเหลือ
(๔) แนะนํ า ให ค วามเห็ น ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ จ ะเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค เพื่อประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) เสนอแนะและใหขอคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง การออกจากตําแหนงของกรรมการภาค
และการดําเนินงานของคณะกรรมการภาค ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค หรือตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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สวนที่ ๕
สาขาพรรค
ขอ ๔๔ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความประสงค ข องสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวา
จํานวนสาขาพรรคขั้น ต่ํา ตามจํานวนที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ขอ ๔๕ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยมีการจัดทําทะเบียน
สมาชิกดังกลาวไว เพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค
ตาม (๑) ยื่นแสดงความจํานงขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกับทะเบียนสมาชิก
ตาม (๑) โดยให ร ะบุ เ ขตพื้น ที่ ของสาขาพรรค ที่ ตั้ง ที่ทํ า การสาขาพรรค และรายละเอีย ดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ใหคณะกรรมการบริ หารพรรคพิจารณาใหความเห็น ชอบหรือ ไมเห็น ชอบในการขอ
ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการใหความเห็นชอบดวยก็ได
ขอ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแลว
ใหมีหนังสือแจงตอผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่ม จัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ใหดําเนินการประชุม สมาชิกผูริเริ่ม
จัดตั้งสาขาพรรคตามขอ ๔๕ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรก
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และใหเรียกการประชุมครั้งนี้วา การประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคไดประชุม จัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหแ จงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
เพื่อ ให คณะกรรมการบริ หารพรรคพิ จารณาตรวจสอบและอนุ มัติจัด ตั้ง และใหหัวหนาพรรคแจ ง
การจัดตั้งสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป
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การประชุ ม จั ด ตั้ งสาขาพรรคต อ งมีส มาชิก ในสาขาพรรคนั้น เข าร ว มประชุ ม ไม น อยกว า
หาสิบคนขึ้นไป โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเปนประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุม
และการลงมติใหถือเอาเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงอีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ให นํา ขอ บัง คั บ ในส วนที่ เกี่ ยวกับ การประชุ ม ใหญส าขาพรรคมาบั งคั บใชกั บ การประชุ ม
จัดตั้งสาขาพรรค โดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
ขอ ๔๗ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาเกาคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ ไมนอยกวาสองคน
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป นั บ แตวั น ที่น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองตอบรับการยื่น จดแจง แตเมื่อพน ตําแหนง ตามวาระแลว มีสิทธิไ ดรับเลือ กตั้งเป น
กรรมการไดอีก
ขอ ๔๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) สมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคมี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ตนเองหรื อ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ รั บ
การเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรค ทั้งนี้ ผูถูกเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมสาขาพรรค
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การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหถือเอาเสียงขางมาก
ขอ ๕๐ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) จัดการประชุมใหญวิส ามัญสาขาพรรค เพื่อ ใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิจ ารณาให ความเห็ น ชอบในการส งสมาชิ กพรรคลงสมัค รรั บเลือ กตั้ งเปน ผูบ ริห าร
หรือผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค ตามกฎหมาย
วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
(๙) จัดทําแผนการดําเนินการประจําปถัดไปใหแ ลวเสร็จ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาภายในกอนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป และรายงานผลการดําเนินการตามแผน
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคทราบทุ ก รอบสามเดื อ นและทุ ก รอบป ทั้ ง นี้ ภายในสามสิ บ วั น
นับแตวันครบรอบสามเดือน หรือภายในสี่สิบหาวัน นับแตวนั สิ้นปปฏิทิน แลวแตกรณี
(๑๐) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง
ขอ ๕๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
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(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเ หตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหนง ทั้งคณะตาม (๑) (๒) และ (๓)
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่มีเหตุแหงการพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม (๑) (๒) และ (๓) ในกรณี
ไมมีผูดํารงตํ าแหนง ประธานสาขาพรรคหรือประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนา ที่ดังกลาวได
ใหรองประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมแทน กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง รองประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได ใหกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญสาขาพรรคได
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองไมเรียกหรือมีพฤติการณใด ๆ ที่อาจไมมีการเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรค หรือการดําเนินการเรียกประชุมตามวรรคสองมีความลาชา หากปลอยไวอาจจะเกิดความเสียหาย
ตอพรรคหรือสาขาพรรค หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นควรดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหเรียกประชุมสาขาพรรค
และจัดการประชุมสาขาพรรคแทนได โดยใหถือวาเปนการกระทําของคณะกรรมการสาขาพรรค
ในกรณีที่คณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคแรก (๑) (๒) และ (๓)
ไมปฏิบัติหรือมีพฤติการณใด ๆ ที่อาจไมปฏิบัติหนาที่ตอไปได หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นวา มีความจําเปนในการเขาไปบริหารจัดการสาขาพรรคในระหวางที่คณะกรรมการสาขาพนจากตําแหนง
ทั้งคณะดังกลาว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเขาไปบริหารจัดการกิจการของสาขาพรรคได จนกวาจะมี
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๒ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๑
(๓) ลาออก โดยยื่น ใบลาออกตอประธานสาขาพรรค หรือยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค
ในกรณีที่ผูลาออกเปนประธานสาขาพรรค
(๔) ถูกจําคุกหรือตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๗ (๑) วางลง ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน หากไมมีรองประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมรวมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนผูแทน
ของสาขาพรรค โดยทําหนาที่เชนเดียวกับประธานสาขาพรรค และใหเรียกประชุมใหญสาขาพรรค
เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตาํ แหนงวางลง
ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๗ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) วางลง
ใหประธานสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แ ทนเปน การชั่วคราว แลวใหเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งใหม
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง
ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรคตามขอ ๔๗ (๘) วา งลง ใหเรี ยกประชุม ใหญ
สาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง เวนแตเมื่อตําแหนงดังกลาว
วางลงแลว ยังคงเหลือจํานวนกรรมการสาขาพรรคอยูไมนอยกวาจํานวนขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗
ไมจําเปนตองเลือกตั้งใหมภายในกําหนดหกสิบวัน และใหสาขาพรรคมีจํานวนกรรมการเทาที่เหลืออยู
โดยใหเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางดังกลาวในการประชุมใหญสาขาพรรคคราว
ตอไป
ใหผูเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการสาขาพรรคที่วางลงตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
อยูในตําแหนงตอไปเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางลง
ตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ เปนไปโดยเรียบรอย หรือเพื่อใหสาขาพรรคดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
โดยเร็ว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเปนผูเรียกและจัดการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
สาขาพรรคแทนตําแหนงที่วาง โดยถือวาเปนการกระทําของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน ซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมายเปน ผูแ ทนสมาชิกของสาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญของพรรคได ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๕๔ ให มีก ารแถลงผลงานในรอบป แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ปข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ สวนที่ ๓
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สวนที่ ๖
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา
หาคน แต ไมเ กิน สิบ คน ทําหนาที่ คัดเลื อกสมาชิก ของพรรคเปน ผูสมัค รรับ เลือกตั้งทั้ งระดั บ ชาติ
และระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคั ดเลือกผูสมัครรับเลือ กตั้งของพรรคมีวาระการดํา รงตําแหนงคราวละสี่ ป
นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
การเลือกตั้ งคณะกรรมการคัดเลื อกผูสมัครรั บเลือกตั้งของพรรค ใหที่ประชุ มใหญพรรค
กําหนดจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ตอจากนั้น ใหผูที่
เขารวมประชุมเสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมใหญพรรค มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และมีผูรับรอง
ไม นอ ยกว า สิบ คน เพื่ อให ที่ป ระชุ ม ใหญพ รรคทํ าการเลือ กตั้ง ด วยวิธี ก ารลงคะแนนลั บ จนครบ
ตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ครบวาระ
และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
กรณีที่มีตาํ แหนง กรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง
เมื่อมีการประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูที่ตนแทน
สวนที่ ๗
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๕๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน
ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ให นํ า ความในข อ ๕๕ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห า มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการนโยบายพรรค โดยอนุโลม
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สวนที่ ๘
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๕๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปน ประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน ทําหนาที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร
ใหแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ให นํ า ความในข อ ๕๕ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห า มาใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๕
สวนที่ ๑
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๕๘ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหจัดให
มีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ของพรรค แตใ นการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรคในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ตามวรรคแรก ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหจัดใหมี
การประชุม พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุมซึ่งอยางนอย
ใหเปนไปตามหนังสือที่มผี ูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
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หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

ขอ ๕๙ หนังสือที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามขอ ๕๘ วรรคสอง
ใหเสนอตอหัวหนาพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมทุกคน
ขอ ๖๐ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวย สมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผูแ ทนของสาขาพรรคตามขอ ๕๓ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอยู
ในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
(๓) ตั ว แทนสมาชิ ก พรรคที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห เ ชิ ญ เข า ร ว มประชุ ม
โดยคํานึงถึงสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง ซึ่งมีจํานวนที่มาประชุมไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุม
สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได
การลงมติของที่ประชุมใหญ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๑ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคที่วางลงในตําแหนงตาง ๆ
ทุกตําแหนงภายใน ๖๐ วัน นับแตวัน ที่มีตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดในขอ ๒๙ (๒)

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ขอ ๖๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริหารพรรคตามความจํ าเป น และเหมาะสมแก
การดําเนินกิจกรรมของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุม
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ที่มีอยูในขณะนั้นซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ ห ร องหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ปน ประธานที่ ป ระชุ ม แทน ถ า รองหั ว หน า พรรค
ไมม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิบั ติหน าที่ไ ด ใหที่ ประชุม เลือ กกรรมการบริห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง
ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
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ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งใหถือเอาเสียงขางมากตามวรรคแรก มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๖๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรค
และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให มี
การประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อใหความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ
การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคในเขตเลื อ กตั้ ง
หรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจง
วาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตในการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่ระบุในหนังสือ
รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ขอ ๖๘ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามขอ ๖๗ วรรคแรก
และวรรคสอง ตองระบุชื่อกรรมการที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๖๙ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๗๐ ในการประชุมใหญของสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคตามจํานวนที่กําหนด
ในขอ ๖๙ (๑) เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอ ๕๑ แลว
และตองมีสมาชิกตามขอ ๖๙ (๒) จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนมาประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๒ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การพิจารณาบุค คลผูสมควรให เปน ผูส มัครรับ เลือกตั้ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จัดใหมีการประชุม ในกรณีท่จี ะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๗๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๔ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคประชุมกันเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสาขาพรรค
ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และบรรดากฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม และเรียกประชุม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู อาจเขาชื่อกัน
ทําหนังสือขอใหประธานเรียกประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคได โดยใหระบุวาระหรือเรื่องที่จะ
ประชุ ม ไว ใ นหนั ง สื อ ด ว ย เมื่ อ ประธานได รั บ หนั ง สื อ แล ว ให เ รี ย กประชุ ม ภายในสิ บ ห า วั น
หากประธานไมเรียกประชุม กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มี
อยูอาจเขาชื่อกันทําหนังสือเรียกประชุมเองได
ขอ ๗๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานได
ก็ใ หรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน หากรองประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ให ใ ช ข อ บั ง คั บ พรรคในส ว นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรคโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
หมวด ๖
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๗๗ ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให มี การประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรค
เพื่อ ใหค วามเห็ นชอบในการเสนอชื่อ บุคคลผู สมควรไดรับการพิจารณาให เปน ผูส มัครรับ เลือกตั้ ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค
ทั้งในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพื่อนําเสนอในการพิจารณา
สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคตามข อ ๗๘ ทั้ ง นี้ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

ขอ ๗๘ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส วนของพรรค ใหเ ปน ความรับผิ ดชอบร วมกั น ของคณะกรรมการบริห ารพรรคและ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙ และ มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๗๙ มติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๘๐ นอกจากการพิจารณาสงผูใ ดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามวิธีการในขอ ๗๘ ที่ประชุมใหญของพรรคอาจใชวิธีการใหผูเขารวมในที่ประชุมใหญ ลงมติ
เลือกผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคก็ได
ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๘๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาหรือองคการปกครองสวนทองถิน่
ในนามของพรรค ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี เ ขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในท อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปนผูพิจารณา ในกรณีที่ในทองถิ่นนั้นมีทั้งสาขาพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในทองถิ่น
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น นั้นพิจารณารวมกัน แลวแจงให
คณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น และไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่น นั้น ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๗
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๒ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) คาบํารุงพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาคแกพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง
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(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๕) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๘) รายไดอื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ขอ ๘๓ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค า บํ า รุ ง พรรค
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาคใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๘
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๔ ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองมี หนาที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
นอกจากขอบังคับนี้แลว ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองโดยถือเปนสวนหนึ่งของขอบังคับนี้
ขอ ๘๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง
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การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตามวรรคแรก (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตามวรรคแรก (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๖ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบั ญชี ใหจัด ทํา งบการเงิน ซึ่ งอย างนอยตองประกอบดว ย งบดุล และงบรายได
และคาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึง งบการเงินของ
สาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้ง ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๗ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ตามขอ ๘๕
ขอ ๘๘ ใหหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจน
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ
หรือวันที่พน จากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดา
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ในรอบปภาษีที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับ แต วั น ที่ เ ข า รั บ ตํ า แหน ง ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ ถู ก ยุ บ
หรือภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๘๙ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึ ง บั น ทึ ก ลงในบั ญ ชี และในกรณี ที่ ไ ม อ าจคิ ด มู ล ค า ได ให ร ะบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น
หรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๙๐ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
และสมาชิ ก ซึ่ ง ได รั บ การบริ จ าค ต อ งนํ า ส ง เข า บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าคภายในเจ็ ด วั น
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๙๑ บรรดาเงิ น ที่ พ รรคการเมื อ งได รั บ การบริ จ าคมา ให หั ว หน า พรรคการเมื อ ง
และเหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ งนํ า ไปฝากไว กั บ ธนาคารพาณิ ช ย โดยระบุ ชื่ อ เจ า ของบั ญ ชี ใ นนาม
ของพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี
พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ได
เปดบัญชี
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ขอ ๙๒ หา มมิ ใ หหั ว หน า พรรคการเมื อ ง กรรมการบริ หารพรรคการเมือ ง กรรมการ
สาขาพรรคการเมื อ ง หรือ สมาชิ ก ผู ใ ดรั บ เงิ น ทรั พย สิ น หรื อประโยชนอื่ น ใดที่ เ ป น การบริ จ าค
โดยไมเปดเผย
ขอ ๙๓ หามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใ ดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอัน เปน การทําลายทรัพยากร
ของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๙
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา
ขอ ๙๔ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั่วไปแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนวัน
เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรัฐสภา
ขอ ๙๕ การเสนอหรือรับรองญัตติหรือเรื่อ งใด ๆ ที่ไมขัดกับรัฐ ธรรมนูญหรือนโยบาย
ของพรรค ตลอดจนการอภิปรายหรือการลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา ใหเปนไปดวย
ความสุภาพ ตามระเบียบหรือขอตกลงที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดกําหนดไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙๖ ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคอาจออกระเบียบ วาดวยการประชุม
หรือจรรยาบรรณ หรื อวินัย ของสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคได
ขอ ๙๗ การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งราษฎรเปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ใหใชขอบังคับ
ในหมวดนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๙๘ การเขารวมจัดตั้งรัฐบาล หรือถอนตัวจากการเขารวมรัฐบาล ใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

ขอ ๙๙ การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
หรือตําแหนงทางการเมืองอื่นในนามพรรค ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงตามวรรคแรก โดยคํานึงถึง
ความมี คุ ณ ธรรม อาวุ โ สในทางการเมื อ ง ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความถนั ด
ความเหมาะสมในงานนั้น ๆ รวมทั้งการเสียสละทํางานใหกับพรรค การยอมรับของประชาชน
ขอ ๑๐๐ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งตามข อ ๙๙ อาจได รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให
ดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นไดมากกวาหนึ่งสมัย
ขอ ๑๐๑ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อติดตามการดําเนินงาน
การบริหารงานประจําทุกกระทรวง ทบวง และใหรายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๒ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น
ในนามพรรค พึงนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติ และจะตองประสานกับพรรคในการบริหารงาน
รวมทั้งการรายงานผลความกาวหนาของการบริหารงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรค
และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๐๓ สมาชิกตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค ตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
และตองปฏิบัติตามขอบังคับ รวมถึงระเบียบของพรรค และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๔ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๑๐๕ สมาชิกจะตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค รัฐมนตรีของพรรค รวมถึงผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่น ๆ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ
และจะไม กระทําการหรือละเวน กระทํ าการอัน ใด อัน จะเปน เหตุ ใ หถูกตัดสิ ทธิหรือเพิ กถอนสิท ธิ
ในทางการเมืองหรือเปนเหตุใหพรรคถูกยกเลิกหรือถูกยุบหรือถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด
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หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๐๗ การกลาวหาสมาชิกคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองมีกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ ทําเปนหนังสือ
ถึงหัวหนาพรรค
ขอ ๑๐๘ เมื่อไดรับคํากลาวหาหรือหนังสือกลาวหาแลว หัวหนาพรรคมีอํานาจทําการสอบสวน
ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวน
ขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได
แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให ผู ไ ด รั บ มอบหมายเสนอข อ กล า วหานั้ น พร อ มทั้ ง รายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการเพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๑๐๙ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๑๐ ภายใต ขอบั งคั บข อ ๑๐๙ เมื่ อการพิจารณาสิ้ น สุด ลง หัวหนา พรรคมี อํา นาจ
สั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ขอ ๑๑๑ การลงโทษสมาชิกผูถูกกลาวหาใหพนจากสมาชิกภาพ จะกระทําไดตอเมื่อปรากฏวา
สมาชิกผูนั้นกระทําการใหพรรคเสียหายหรืออาจเสียหายอยางรายแรง ทําใหเกิดการแตกความสามัคคี
ภายในพรรค หรือผูถูกกลาวหาไดฝาฝน ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณของพรรค มติหรือคําสั่งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคในสาระสําคัญ ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

เมื่อหัวหนาพรรคดําเนินการตามขอ ๑๐๘ และมีการพิจารณาแลว เห็นควรใหสมาชิกผูถูกกลาวหา
พน จากสมาชิกภาพตามวรรคแรก ใหเสนอคณะผูบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็น กอ นนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๑๒ ภายใตบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําได เมื่อไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ข ององค ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และที่ประชุมใหญของพรรคไดอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ขององคประชุมที่ประชุมใหญ
ของพรรค
ขอ ๑๑๓ การเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ได รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารพรรคดว ยคะแนนเสีย งเปน เอกฉั น ท
ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ขององคประชุม
ขอ ๑๑๔ ในกรณีที่มีการเลิกพรรคตามขอ ๑๑๓ หรือดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีการชําระบัญชี หากยัง มีทรัพ ยสิน เหลืออยูห ลังการยุบหรือ เลิกพรรค ใหทรัพ ยสิน ของพรรค
ที่เหลืออยูนั้น ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๑๑๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค
ขอ ๑๑๖ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับและแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใ หถูกตอ ง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) มีการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนสาขาพรรคทั้งหมด โดยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดใหการรับรอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๘ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

(๒) ที่ประชุมใหญพรรคใหความเห็นชอบ โดยคะแนนเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ สวนที่ ๑ วาดวยเรื่องการประชุมใหญ
หมวด ๑๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๑๗ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามขอบังคับพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความ โดยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
กรณีใดที่ไมมีอยูในขอบังคับนี้ ใหบังคับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑๘ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกิจการใดที่ไดกระทําไปกอนขอบังคับนี้
ใหถือวาคงใชบังคับไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
บรรดาขอบังคับขอใด หรือสวนใด ซึ่งเปนกรณีที่เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และบทบัญญัตินั้นมีบทเฉพาะกาลในกรณีนั้นอยู
ใหบทเฉพาะกาลดังเชนวานั้น ใชบังคับกับขอบังคับนี้ดวย โดยถือเปนสวนหนึ่งของขอบังคับนี้
นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และขอบังคับพรรคดังกลาวแลว ตามมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

