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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคมหารัฐพัฒนา
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคมหารัฐพัฒนา
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคมหารัฐพัฒนา ดังนี้
นโยบายพรรคมหารัฐพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารประเทศ
๑.๑ ปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ ใหเปนประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
๑.๒ ปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชนใหแกประชาชนทุกหมูเหลา
๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสื่อตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงโดยทั่วถึงกัน
๑.๔ พัฒนาระบบราชการเพื่อใหตอบสนองความตองการของสังคม
๑.๕ ใหองคก รปกครองทองถิ่ น มีความอิสระในการแก ไขปญหาและพัฒนาทองถิ่ น
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
๑.๖ ปรับปรุงระบบโครงสรางการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
๑.๗ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมใหเอื้อตอประชาชน
๑.๘ พัฒนาระบบตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
๑.๙ กระจายรายไดเพื่อใหเกิดการกินดีอยูดีมสี ุข
๑.๑๐ สรางระบบรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยใหเจริญสูงสุดทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
จิตใจ
๑.๑๒ กํ า จั ด อบายมุ ข ให ป ระชาชนและประเทศชาติ ป ราศจากอบายมุ ข ทุ ก รู ป แบบ
เชน อบายมุขดานสารเสพติด และการพนัน
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๑.๑๓ สนับสนุน และสงเสริมใหสวนราชการหรือภาครัฐ นําหลักธรรมาภิบาลมาใชใ น
การปฏิบัติงาน (ธรรมาภิบาล คือ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได)
๑.๑๔ จัดใหมีรัฐสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ
๑.๑๕ ทําประเทศไทยใหเปนประเทศตัวอยางเจริญสูงสุดทั้งทางดานเศรษฐกิจและจิตใจ
ใหประเทศมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองใหเปนปนนานาประเทศ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ สรางเศรษฐกิจภาคเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อความเปนอยูของคนในชาติ
อยางเพียงพอ
๒.๒ สรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการพึ่งตนเองและสรางรายไดเขาประเทศ
๒.๓ ปรับปรุงระบบการคาเสรีที่ไมใหตางชาติมาครอบงําเศรษฐกิจไทยและเอารัดเอาเปรียบ
๒.๔ งดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ
๒.๕ แกไขปญหาเศรษฐกิจเรงดวน ทุกกรณีที่ประชาชนเดือดรอน
๒.๖ พัฒนาระบบการเงินการคลังใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดเสถียรภาพที่ตางชาติไมสามารถ
มารุกรานได
๒.๗ เปดธนาคารเสรีเพื่อทองถิ่น ซึ่งจะเกิดทุนพัฒนาชนบทไดโดยงาย
๒.๘ พัฒนาระบบสหกรณใหทันสมัย พรอมเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
และนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๙ พยุงราคาอาหารที่เปนปจจัยพื้นฐานโดยควบคุมราคาได
๒.๑๐ พัฒนาปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตของประชาชนใหตนทุนต่ํา เพื่อประชาชนจะอยูดี
มีสุข
๓. นโยบายดานสังคม
พัฒ นาศักยภาพของคนไทยใหอยู ใ นระดับ ที่จะแขง ขัน ไดบนเวที โลกยุคโลกาภิวัต น
โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาเปนระยะสั้นและระยะยาว
ระยะสั้น - ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหสูญหายไปจากประเทศ
- ปองกัน ปราบปรามและแกปญหาทุจริตคอรัปชั่นอยางเด็ดขาด
ระยะยาว พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเปน ๓ ระยะ
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ระยะที่ ๑
สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีเศรษฐกิจที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตมีความรักใคร
กลมเกลียวกัน ไมเบียดเบียนกัน
ระยะที่ ๒
สงเสริม ใหประชาชนนําหลักธรรมในศาสนาของตน มาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักของ
ศาสนานั้น ๆ
ระยะที่ ๓
สงเสริมใหประชาชนเขาใจเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยการพัฒนายกระดับจิตใจของผูนํา
ทุกระดับและพัฒนาจิตใจของประชาชนดวยการตั้งมาตรฐานความดี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและจิตใจ
ควบคูกันไป
๓.๑ นโยบายดานการศึกษา
๓.๑.๑ ปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหมูเยาวชนใหเปน
คนเกงและดี
๓.๑.๒ พัฒนาโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ใหมีคุณภาพการสอน
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงกัน ทั้งในเมืองและชนบท
๓.๑.๓ จัดการศึกษาพื้นฐาน เรียนดี เรียนฟรีตลอด ๑๒ ป
๓.๑.๔ สรางและพัฒ นาครู อาจารย ให มีคุณภาพอยา งแทจริงและดํารงอาชี พ
อยางมีศักดิ์ศรี
๓.๑.๕ พัฒ นาการสอนโดยเน น ทั้ ง สาระความรู ทั ก ษะและจิ ต วิ ญ ญาณ เพื่ อ
ความเปนมนุษยที่สมบรูณ
๓.๑.๖ เนนการสอนวิชาชีพใหแกเยาวชนและประชาชน เพื่อสามารถประกอบ
อาชีพได
๓.๑.๗ จัดระบบความรว มมือระหวางสถานประกอบการกับ สถานศึก ษา เพื่ อ
สรางศักยภาพของการเรียนการสอนวิชาชีพ
๓.๑.๘ พัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐใหทันสมัยไมตอ งออกนอกระบบ
๓.๑.๙ สงเสริมการศึกษาภาคเอกชนทุกระดับการศึกษาคูขนานกับการศึกษาภาครัฐ
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๓.๑.๑๐ เปดโอกาสการศึกษาเสรีภายใตเงื่อนไขที่ไมมาทําลายการลงทุนการศึกษาไทย
๓.๑.๑๑ สงเสริมใหมีสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงทุกจังหวัด
๓.๑.๑๒ จัดใหมมี หาวิทยาลัยแหงชาติสําหรับประชาชน ที่สามารถเรียนไดครอบคลุม
ทุกอําเภอ
๓.๒ นโยบายดานสาธารณสุข
๓.๒.๑ สรางระบบแพทย พยาบาลแผนใหม ซึ่งพึ่งพาตนเองไดทั้งดานยาและรักษา
๓.๒.๒ เน น ระบบสร า งสุ ข ภาพให ป ระชาชนแข็ ง แรงมากกว า การรั ก ษาด ว ย
การแนะนําใหคําปรึกษาทางการแพทยที่ถูกตอง
๓.๒.๓ จัด ระบบโรงพยาบาล สถานอนามั ย ดู แ ลรั ก ษาทั้ ง ในเมื อ งและชนบท
ใหประชาชนไดเขาถึงการรักษาอยางแทจริง
๓.๒.๔ พัฒนาการสาธารณสุขที่ดี เน น เครือขายครอบคลุม ทุกพื้น ที่ โดยความ
รวมมือ สนับสนุนจากการปกครองทองถิ่น ทั้งงบประมาณและการชวยเหลือ
๓.๒.๕ เรงผลิตบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลใหไดจํานวนตอประชากรอยาง
เพียงพอ
๓.๒.๖ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาดู แ ลตนเองเรื่ อ งสุ ข ภาพในสถานศึ ก ษา และ
ภาคประชาชนทุกวัย
๓.๒.๗ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาประชาชน ให อ อกกํ า ลั ง กายและออกกํ า ลั ง จิ ต
เพื่อดํารงชีวิตใหมั่นคง
๓.๒.๘ ปองกันมิใหตางชาติมาเอารัดเอาเปรียบทางดานการแพทยไทย
๓.๓ นโยบายดานแรงงาน
๓.๓.๑ สร างระบบสวั สดิ การสั ง คมให แ ก คนไทย ขณะที่ อยู ใ นวัย ทํา งานและ
หลังเกษียณ
๓.๓.๒ พัฒนาระบบและกระบวนการคุมครองแรงงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ทั้งลูกจางและนายจาง
๓.๓.๓ จัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพโดยรัฐ นายจาง
และลูกจางรวมกัน
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๓.๓.๔ จัดระบบสนับสนุน ดูแ ลแกไขปญหาแรงงานที่อยูตางประเทศไมใ หถู ก
เอาเปรียบ
๓.๓.๕ วางระบบการผลิ ต แรงงานทุ ก ภาคส ว นให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ
๓.๓.๖ จัดระบบสารสนเทศขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับแรงงานทั้งหมดของประเทศ
เพื่อวางแผนการผลิตแรงงานตามความตองการของธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ
และภาครัฐ
๓.๓.๗ กําหนดใหมีการใชแรงงานตางดาวอยางชัดเจน เพื่อมิใหเกิดปญหาทางดาน
สังคมตอประเทศ
๓.๔ นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๔.๑ สรางแนวทางใหคนไทยทุกเชื้อชาติอยูรวมกันโดยสันติ
๓.๔.๒ ใชแนวทางพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เปนกรอบปฏิบัติเพื่อใหเปนคนดี
ของสังคม
๓.๔.๓ จัดทะนุบํ ารุงศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ใหเกิด ประโยชนเปน หลั ก
ยึดเหนี่ยวการดํารงชีวิตในชาติ
๓.๔.๔ เสริมสรางและรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม เปนเอกลักษณของทองถิ่น และ
ของชาติไว
๓.๔.๕ อุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาและสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันสงฆ
เปนสถาบันอันเปนที่พึ่งทางดานจิตใจแกประชาชนอยางแทจริง
๓.๔.๖ สงเสริม และสนับสนุน ใหพระพุทธศาสนาเจริญสูงสุด จนเปน ศูนยกลาง
ของศาสนาโลก
๓.๔.๗ ตรากฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น การสอนศาสนาที่ บิ ด เบื อ นและทํ า ลาย
ความมั่นคงของชาติ
๓.๔.๘ พัฒนาศาสนสถานและโบราณสถาน เพื่อสนับสนุน การทองเที่ยวและ
การเรียนรูเชิงอนุรักษ
๓.๕ นโยบายดานการสงเสริมสถานภาพสตรี เด็ก คนชรา และคนพิการ
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๓.๕.๑ ออกกฎหมายกําหนดสัดสวนที่นั่งของสตรีในการตัดสิน ใจทางการเมือง
กับการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองของสตรีทุกระดับ ตั้งแตทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
๓.๕.๒ ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
๓.๕.๓ ลดความรุนแรงที่กระทําตอสตรีและเด็ก จากการกระทําที่เปนความรุนแรง
แกสตรีและเด็ก
๓.๕.๔ จัดตั้งกระทรวงสตรีเพื่อดูแลสตรีโดยตรง
๓.๕.๕ ตั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน เพื่ออบรมปูพื้นฐานใหเปน คนเกงและดี
ใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ
๓.๕.๖ จั ด ให มี ส วั ส ดิ ก ารแก ค นชราตั้ ง แต อ ายุ ๖๕ ป ขึ้ น ไป ให มี ค า เลี้ ย งดู
คารักษาพยาบาลเปนเงินเดือนฟรีทั่วประเทศ
๓.๕.๗ จัดใหมีสถานที่ปฏิบัติธรรมใหแกคนชราทั่วประเทศ
๓.๕.๘ จัดใหคนพิการไดรับการบริการดานสวัสดิการใหเทาเทียมกับบุคคลปกติ
เชน จัดระเบียบรับคนพิการใหเขาทํางานได
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
๔.๑ สรางสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบานเพื่อประโยชนสุขรวมกัน
๔.๒ สรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อใหเกิดสันติภาพของโลก
๔.๓ ดําเนิน งานรวมมือกับองคกรระหวางประเทศบนพื้น ฐานของความเทาเทียมกัน
ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
๔.๔ ใหและรับความชวยเหลือจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ยึดถือเอาประโยชนของชาติ
เปนหลัก และคํานึงถึงความมีมนุษยธรรม
๕. นโยบายดานความมั่นคง
๕.๑ เนนความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเปนหลักสําคัญ
๕.๒ พัฒนากองทัพไทย ใหมีความสามารถรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติ
๕.๓ สรางความสัมพันธที่ดีทางดานการทหารกับมิตรประเทศ
๕.๔ พัฒนาระบบงานความมั่นคงของชาติใหมีความสามารถสูง
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๖. นโยบายดานคมนาคมและการขนสง
๖.๑ พัฒนาระบบการขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
๖.๒ สร า งระบบขนส ง มวลชนในเมื อ งให ส ะดวกต อ ประชาชนและปลอดภั ย ใน
การเดินทาง โดยเนนใชไฟฟาเพื่อลดมลภาวะ
๖.๓ พัฒนาการขนสงสินคาและผูโดยสารทางราง ดวยรถไฟฟาเชื่อมโยงระหวางจังหวัด
๖.๔ พัฒนาการสงสินคาทางเรือทุกรูปแบบ
๖.๕ พัฒนาสนามบิน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ ใหเกิดความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการเดินทางของผูคน
๖.๖ สงเสริมใหการขนสงทางบกใหแกสแทนน้ํามันเชื้อเพลิง เนนในเมืองเปนหลักกอน
๖.๗ สงเสริม ใหเกษตรกรใชรถยนตอีแ ตน ที่ผ ลิตในประเทศไทย เพื่อขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรเปนการลดตนทุนการผลิต
๗. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๗.๑ จัดระบบที่ดินทํากินของเกษตรกร ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๗.๒ ใชรูปแบบสหกรณ เพื่อแกไขความยากจนของอาชีพเกษตรกร
๗.๓ สร า งระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให เ ป น แนวทางการพั ฒ นาประเทศไทยที่ ยั่ ง ยื น
ในโลกอนาคต
๗.๔ จัดตั้งทบวงสหกรณ เพื่อสรางประโยชนสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนไทย
สูสังคมการเมืองที่ดีมีเหตุผล
๗.๕ จัดตั้งสหกรณธนาคารทองถิ่นเปนธนาคารเพื่อเนนแหลงทุนของคนจน พรอมสราง
ทุนความคิดประกอบอาชีพใหแกคนจน
๗.๖ จัดระบบทํากินเพื่อการผลิตผลทางการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่การเกษตร
๗.๗ ใช เ กษตรทฤษฎี ใ หม เ พื่ อเป น ฐานรากให เกษตรกรไทยดํ า รงชี วิ ตพึ่ ง ตนเองได
และไมเดือดรอนกับการที่โลกตองแขงขันกัน
๗.๘ สรางระบบรัฐวิสาหกิจ พืชผลหลักทางเกษตรเพื่อความยั่งยืนของผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรรม โดยไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

๗.๙ สร า งกลไกการตลาดและลดต น ทุ น การผลิ ต ทางเกษตรเพื่ อ สนั บ สนุ น อาชี พ
เกษตรกร
๗.๑๐ ตั้งกองทุนเงินทดแทนใหแกเกษตรกรทั่วประเทศ
๘. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘.๑ พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
๘.๒ สรางบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีจํานวนตอประชากรที่พอเพียง
๘.๓ สรางหนวยงานวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพึ่งพาตนเองได
๘.๔ จั ด ระบบดู แ ลและรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ข องประเทศ โดยสร า งนิ สั ย พื้ น ฐาน
ใหประชาชนรักสิ่งแวดลอม
๘.๕ เนนเทคโนโลยีเพื่อการลดตนทุนการผลิตและบริการทุกอาชีพ
๘.๖ ตรากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันสิ่งแวดลอมของประเทศใหอยูในสภาพที่ดีในเรื่อง
สารพิษ
๙. นโยบายดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
๙.๑ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงขาวสารผานสื่อทุกประเภทอยางทั่วถึง
๙.๒ พัฒ นาโครงสร างการสื่อ สารทุ กประเภทให เกิ ดประโยชนสู งสุ ดต อประชาชน
สังคม และประเทศชาติ
๙.๓ ตรากฎหมายมิใ หตางชาติ หรือเอกชนมาครอบครองหรือผูกขาดสื่อสารซึ่งเปน
ทรัพยสมบัติสาธารณะของชาติ
๙.๔ สรางมาตรการเพื่อใหการนําเสนอของสื่อทุกประเภทเนนสาระ เนื้อหา ขาวสาร
และบันเทิงไปดวยกัน
๙.๕ ใหใชสื่อตางๆ ทุกประเภทสรางความรูความเขาใจประชาธิปไตยอยางแทจริง
๑๐. นโยบายดานพลังงาน
๑๐.๑ กําหนดแผนการผลิตการใชพลังงานของประเทศใหชัดเจน เพื่อการพึ่งพาตนเองได
๑๐.๒ สรางกลไกไมใหเกิดการผูกขาดดานพลังงานทั้งตางชาติและเอกชน
๑๐.๓ ใชรัฐวิสาหกิจเขาดําเนินการเรื่องผลิตพลังงานทุกชนิด โดยใหเอกชนมีสวนรวม
ลงทุนในเชิงการตลาด
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๑๐.๔ พัฒนาการใชเชื้อเพลิงจากแกส เพื่อทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
๑๐.๕ เรงพัฒนาการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนจากพื้นฐานทางเกษตร
๑๐.๖ ปรับกลไกการตั้งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมิใหผูกติดกับตางชาติ ทําใหผลประโยชน
ของชาติเสียเปรียบ
๑๑. นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
๑๑.๑ จัดระบบการทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐาน สถานที่ การเดินทาง การพักแรม
และความปลอดภัย
๑๑.๒ เนนการทองเที่ยวเชิงพักผอน ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
๑๑.๓ สรางบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีศักยภาพสูงขึ้น
๑๑.๔ ใชกีฬาพัฒนาคนในชาติใหแข็งแรง มีสุขภาพดี
๑๑.๕ สรางนักกีฬาเปนเลิศสูอาชีพ สามารถยกระดับเขาไปแขงขันในระดับโลก
๑๑.๖ สงเสริมการเลนกีฬาโดยลดภาษีอุปกรณกีฬาทุกประเภท
๑๑.๗ พัฒนางานดานวิทยาศาสตรการกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
๑๑.๘ สรางการพลศึกษาในสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๑๑.๙ สรางบุคลากรทางพลศึกษาเขาสูระบบกีฬาอาชีพ
๑๑.๑๐ ส ง เสริ ม ให ไ ทยเป น เมื อ งท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ท างวั ฒ นธรรม ศาสนาและ
ทรัพยากรมนุษย
๑๑.๑๑ สรางประเทศไทยใหเปนมหาอํานาจทางศีลธรรม เปน ดินแดนอันสุขสงบและ
ศักดิ์สิทธิ์
ขอบังคับพรรคมหารัฐพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับพรรคมหารัฐพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคมหารัฐพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน
แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
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ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมหารัฐพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคมหารัฐพัฒนา เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
MAHARATPATTANA PARTY ใชชื่อยอภาษาไทย ม.ร.พ. ชื่อยอภาษาอังกฤษ M.R.P.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคมหารัฐพัฒนา ใชเครื่องหมาย เปนรูปประเทศไทยสีเหลืองทองอยูภายใน
สามเหลี่ยมพื้นสีขาวมียอดแหลม พุงขึ้นสูเบื้องบน ทั้งหมดอยูภายในวงกลมรูปโลกสีน้ําเงิน มีเสนสีขาว
ตัดกันเปนเสนรุงเสนแวง โดยมีชื่อพรรคและคําขวัญเปนสีแดงอยูขางใต

(๒) ความหมาย : ชาวไทยทั้งหลายผูเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กําลังชวยกันนําพาประเทศไทยทะยานขึ้นไปเปนมหาอํานาจทางศีลธรรมเปนไทยมหารัฐตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา ทําใหประเทศไทยเกิดความสงบรมเย็นและเปนผูนําแหงสันติภาพของโลกมีความ
เจริญรุงเรืองสูงสุดเปนปนนานาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางจิตใจไปดวยกัน
ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๑๖๖๙/๔๙๔-๔๙๕ หมู บ า นป น เจริ ญ ๒
ซอย ๓๐ ถนนสรณคมณ หมู ๓ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคมหารัฐพัฒนาที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคมหารัฐพัฒนา
สาขา................โดยจะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่หัวหนาพรรคกําหนด
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู ที่ มี สั ญ ชาติ โ ดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ ง ได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนดตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ณ สํานักงานใหญ
ของพรรค หรือสํานักงานสาขาพรรค แลวแตกรณี หรือยื่นที่ศูน ยประสานงานพรรค หรือสถานที่
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด โดยผูสมัคร
ตองรับรองตนเองวามิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใดในขณะยื่นใบสมัคร และมีสมาชิกอยางนอย
หนึ่งคนรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกของผูสมัคร
เมื่ อไดรั บ ใบสมั ค รตามความในวรรคหนึ่ ง ให น ายทะเบี ยนสมาชิก พรรคเปน ผู พิจ ารณา
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน และไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีก ารและเงื่อ นไขเกี่ยวกั บการสมั ครเปน สมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ให น ายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห รั บ เข า เป น สมาชิ ก เมื่ อ ได อ นุ มั ติ แ ล ว ให ร ายงาน
คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ และจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก พรอมทั้งออก
บัตรประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ วา สมบู ร ณ เมื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก สภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแตพรรคมีมติ
คัดคานวามีม ติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐ ธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุดลงนับแตวัน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้น
ตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรืคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละ และพากเพี ย รในการทํ า งานเพื่ อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทาง
ของพรรค ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชน
ตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการ บริหารพรรคและ / หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรม
ของพรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิ จ กรรมที่ เ ปน ประโยชนเ พื่ อสมานสามั คคี ร ะหว างมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยให
ถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อ เป น การส งเสริม ความรู ความเขา ใจทางการเมือ งแก สมาชิก และประชาชน
โดยทั่วไปอั น จะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานการเมือง มีความ
เชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อมู ล ข าวสารทางด านการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิ
ประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

(๔) พรรคจะส ง เสริ ม การรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร ความรูท างการเมืองหรือ การดําเนิน กิจกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได เ ข า ชม หรื อ เข า ฟ ง
การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อ ใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุก ระดั บ
ตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหาร
พรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิ ดและไมล ะเลยต อการแจง ความผิดของสมาชิ กพรรคที่ก อ ให เกิ ดความเสื่ อมเสีย ของพรรค
ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนพรรค
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(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ใหดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญ พรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หั ว หน า พรรคที่ ไ ด รับ เลื อ กตั้ ง ใหมเ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณี ที่ จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ดั ง กล า วข า งต น เป น จํ า นวนที่ มี เ ศษ ให หั ว หน า พรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแ ทน
จากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให ยื่ น ใบลาออกต อ หั ว หน า พรรคหรื อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
หัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
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หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

(๔) จงใจหรือ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ยสิ น และหนี้ สิ น ต อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในหาของที่ประชุมใหออก
(๖) เมือ่ หัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง
ทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
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
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนา
พรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง
หากเกิ ดกรณี อื่น อั น เปน เหตุใ ห คณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน งทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
พรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรค ใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
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(๓) ควบคุมไมใ หพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คา ใชจ า ยเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัด ส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ย วกับ การเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ งเขต
เลือกตั้งใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปน ไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง 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) จัดหาทุ น และดูแ ลทรัพ ยสิ น ต าง ๆ ตลอดจนบริห ารการเงิน และทรัพ ยสิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ
กฎหมายและกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผูเ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศกฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หน าพรรคมีอํ านาจหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบตามที่ หัว หนา พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง
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๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

(ค) เปน เลขานุการของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรคมีอํ า นาจหน า ที่ รับ ผิ ดชอบตามที่ เ ลขาธิก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญญิก พรรคมี หนา ที่ใ นการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชี ทรัพ ยสิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสั ดส ว นของพรรคการเมือ ง ให เ ปน ความรั บ ผิด ชอบร ว มกั น ของคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง
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มติ คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื องที่ ใ ห ส งผู ใ ดเป น ผู ส มั ครรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริ เริ่ม จัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิ กของพรรคซึ่ งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุ มัติ ใ หจั งหวั ดใดจัดตั้ งสาขาพรรคได ใ ห มี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล ว ให แ จ ง สํ า นั ก งานใหญ พ รรคทราบ เพื่ อ ให หั ว หน า พรรคแจ ง ให น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุ ม เพื่ อเลื อกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั งกล าว ตองมีสมาชิก ของพรรคซึ่งมี ภูมิลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมี คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ง เลื อกตั้ง จากสมาชิ กซึ่ งมี ภูมิ ลํา เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง
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(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ และ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกํา หนดจํ านวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และ
กรรมการ สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ 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
คณะกรรมการ บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
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(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุค คลที่จะเข าสมัครรับ เลือกตั้งเปน สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปน ผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปนแต ทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มีค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถอื วาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขา
พรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณี ประธานสาขาพรรคไมอ าจปฏิ บัติห นา ที่ได ให ผูที่มี ตํา แหนงรองลงมาลํ าดั บต น
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
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(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ ง านของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก โดยให ยื่ น ใบลาออกต อ หั ว หน า พรรคหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
หัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบ ตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑ การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่ งครั้ง สว นการประชุ ม ใหญวิ สามัญ อาจมี ได เมื่ อสมาชิกซึ่ งเปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน จึงจะเปน
องคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหั วหนา พรรคเป น ประธานในที่ ประชุม ใหญ ถ าหั วหนา พรรคไม มาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่ แ ทน ถา รองหัวหน าพรรคไมอยูใ นที่ป ระชุม ใหคณะกรรมการบริ หารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
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(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคัด เลือ กผูส มั ครรั บเลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดํ าเนิ น การสําหรับ ปต อไป โดยเฉพาะการหารายได การส งเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผยแตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓)
และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผูเขาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ประชุม ตามความจําเปนและเหมาะสม
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดสามารถลงชื่อรวมกันขอใหหัวหนาพรรคเปดประชุม เปน พิเศษ ในการขอใหมีประชุม พิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรคตองมีกรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหน าพรรคคนใดคนหนึ่งทํ าหนาที่ เปน ประธานที่ ประชุม แทน และใหเ ลขาธิก ารพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๓ การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ดให มีก ารประชุ ม ใหญวิ ส ามั ญเพื่ อให ความเห็น ชอบใน
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขา
พรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ให ประธานสาขาพรรคเปน ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญส าขาพรรค ถ าประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง
เปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ 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
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

สวนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค โดยใหประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนด
วัน เวลา สถานที่ประชุมตามความจําเปนและเหมาะสม
กรรมการสาขาพรรคจํ า นวนเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง สามารถลงชื่ อ ร อ งขอให ป ระธานสาขาพรรค
เปดประชุม เปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม เพื่อขอมติ
อยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งมี หน าที่รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการบริ หาร
การทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและ
รับ รองความถู ก ต อ ง ตลอดจนจั ด ส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ งเพื่ อ แสดงรวมไว ใ นบั ญ ชี ข อง
พรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมื องอาจเสียค าบํา รุง พรรคประจํา ป ส วนอัตราที่จ ะเก็ บเท าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องให โอกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ข อกล าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยู
คูปวงชนชาวไทย จนสุดความสามารถ ฉะนั้น พรรคมหารัฐ พัฒนาจึงไมมีการเลิกตัวเอง เวน แต
จะเปนกรณีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขอ ๗๐ การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่ พรรคการเมืองต องสิ้น สภาพ หรื อยุบ ใหทรัพยสิ น ของพรรคที่เหลื อ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดลอม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมหารัฐพัฒนา
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมหารัฐพัฒนา จํานวน ๑๒ คน ดังนี้
นางสาวนวลนิจ หงษวิวัฒน
หัวหนาพรรค
นายสมเกียรติ เตชะพิสิษฐ
รองหัวหนาพรรค
นายสมศักดิ์ หัสเดชะ
เลขาธิการพรรค
นายณรงคชัย ปญญานนทชัย
รองเลขาธิการพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นางสาวสุกัญญา ปนเพ็ชร
นางสาวอําไพ บุญศรี
โฆษกพรรค
นายธนสิน พรรคสายชล
เหรัญญิกพรรค
นางสาวจันทรคุน สุทธิธนะวัฒน
กรรมการบริหารพรรค
นางสาวนิตยา เตชะพิสิษฐ
กรรมการบริหารพรรค
นายสุโชติ อัศววิภาส
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔๒ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑. นายอนุพงศ ศรีศรียมณี
๑๒. นางสาวจันทรแกว สุทธิธนะวัฒน
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

