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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๘๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรคเพื่อธรรม ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
คําประกาศเจตนารมณ
พรรคเพื่อธรรมไดกอกําเนิดขึ้นในขณะที่ประเทศชาติมีความขัดแยงแตกแยกทางการเมือง
และทางสังคมอยางราวลึกแผขยายไปในทุกหยอมหญา ประชาชนมีการแบงสีแบงฝาย แยกขาง ความรัก
ความสามัคคีและเมตตาธรรมไดเหือดหายไปจากสังคมไทย เกิดการชุมนุมประทวงทางการเมืองจนถึงขั้น
มีการปราบปรามสลายการชุมนุม ทําใหประชาชนไดรับบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมากอยางที่ไมเคยเกิดขึ้น
มากอนในประวัติศาสตรการเมืองไทย หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมถูกสั่นคลอน ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานของรัฐจนเปนที่กลาวขานกันวามีระบบสองมาตรฐานในสังคมไทย
ทุกภาคสวน
พรรคเพื่อธรรม จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อขออาสาเขามาทําหนาที่แกไขปญหาเรงดวนของประเทศชาติ
โดยเห็นวาประเทศไทยจะหลุดพนจากวิกฤตดังกลาวไดจะตองทําใหเกิดความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน
ในทุกภาคสวนของสังคมไทยโดยจะตองมีความเปนธรรมทุก ๆ ดาน ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
อีกทั้งกลไกในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อทําให
สังคมมีความสมดุลในทุก ๆ ดาน พรรคเพื่อธรรมมุงหวังที่จะเปนศูนยรวมของคนไทยทุกภาคสวน
เพื่อระดมสติปญญาและประสบการณอันล้ําคามากลั่นกรองวิเคราะหและกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกปญหา
ของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรวมกันเรงแกไขปญหาวิกฤติของชาติใหหลุดพนจาก
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ความแตกแยกอยางราวลึกใหหมดสิ้นไปโดยเร็วและนําพาประเทศชาติและคนในชาติใหกาวเดินไปขางหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปโดยนโยบายสรางความเปนธรรม ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณอยางแนวแนวา
นโยบายทุก ๆ ดานของพรรคเพื่อธรรมจะมีสาระสําคัญ คือ ความเปนธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกตอง
มีคุณธรรม และความดีงามสมเหตุสมผลกํากับไวอยูเสมอเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
นโยบายหลัก
สังคมประเทศไทยในวันนี้ ตกอยูในสภาพที่ตองไดรับการดูแลเยียวยาเอาใจใสเสมือนเปน
คนไขที่อาการหนักหนาสาหัสตองไดรับการรักษาและฟนฟูสภาพใหหลุดพนจากวิกฤตประเทศใหได
ภายในเร็ววันและทันทวงที มิเชนนั้นแลวปญหานานัปการจะถาโถมเขาใสสังคมไทยอยางยากที่จะแกไขได
ขณะนี้ประเทศไทยควรไดรับการปฏิรูปในแทบทุกมิติและทุกภาคสวนดวยแนวคิดและนโยบายใหม ๆ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา อันมาจากขอมูล สภาพปญหา
การวิเคราะห กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร ดวยความรอบรูและภูมิปญญาที่เขาใจเขาถึงรากฐาน
ปญหาของสังคมไทยพรอมทั้งวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศใหกาวทันตอกระแสโลกอยางมีเกียรติ
และสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลก
พรรคเพื่อธรรม จึงขออาสาเขามาทําหนาที่เพื่อชวยแกไขปญหาและฟนฟูประเทศตามแนวนโยบาย
ของพรรคในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
แนวนโยบายหลัก ตองเรงปรับทัศนคติของคนในสังคมไทยใหหันกลับมารักใครสามัคคีกลมเกลียว
รวมใจกันเปนหนึ่งเดียวใหสมกับเปนสยามเมืองยิ้มที่บรรพชนในอดีตไดสรางไวใหกับประเทศไทย
แมคนในสังคมจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไปบางแตก็สามารถอยูรวมกันไดอยางผาสุกหากคิดคํานึงถึง
ประโยชนสุขของประเทศชาติเปนสําคัญ ดังวลีที่วา แตกตางแตไมแตกแยก อันจะทําใหสังคมไทย
กลั บ มามี ค วามสุ ข และรอยยิ้ ม ให แ ก กั น เพื่ อ ร ว มกั น นํ า พาประเทศชาติ ห ลุ ด พ น จากวิ ก ฤตและมี
ความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกันพรรคเพื่อธรรมจะสรางกลไกเพื่อขจัดปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมไทยเพื่อสรางความเปนธรรมในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันเปนที่มาประการหนึ่ง
ในความแตกแยก แตกราวของสังคมไทย การสรางสังคมที่เปนธรรม จึงเปนนโยบายหลักสําคัญและ
จําเปนที่จะทําใหประเทศชาติฟนฝาวิกฤตไปได ทั้งนี้ รวมทั้งการปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของขาราชการ เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการกํากับควบคุมมาเปนการสนับสนุน
สงเสริมและเอื้ออํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศเพื่อยกระดับ
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คุ ณ ภาพของประเทศและรายได ป ระชากรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนมี ค วามเข ม แข็ ง
มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอยางแทจริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ใหเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแขงขันในกรอบของการคาเสรีที่เปนธรรมอันจะ
นําไปสูการกระจายความมั่งคั่งอยางมั่นคงใหสวนตาง ๆ ของสังคมไทยโดยประสานพลังจากภาคเอกชน
กับภาครัฐภายใตยุทธศาสตรที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคม สรางใหทุกชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถยืนหยัดไดโดยตนเอง เสริมสรางจิตสํานึกแหงการอยูรวมกันดวยความเกื้อกูล ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และรวมมือทําประโยชนใหแกสวนรวม สงเสริมรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยสรางสํานึก “ดํารงความเปนไทย ดวยหัวใจและวิสัยทัศนที่กาวไกล” เพื่อใหทันตอกระแส
การพัฒนาของโลกยุคปจจุบันโดยมีจุดยืนทางความคิดที่มีเอกลักษณของความเปนไทย แตมีวิสัยทัศน
ที่กวา งไกลภายใต ระบบการเมื องที่ เขม แข็ง โดยเคารพยึดมั่ นสูง สุดต อระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พรรคเพื่อธรรม จะใชแนวคิดดังที่กลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดและดําเนินนโยบายภายใต
กรอบของภูมิปญญา ความรู ประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนานในประวัติศาสตร เพื่อพลิกฟนและ
เรงพัฒนาสังคมไทยใหไปสูการเปนชาติที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
นโยบายการเมืองการปกครอง
เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกประชาชนในชาติใหมีความ
จงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ตลอดจนสร า งบรรยากาศให เ กิ ด ความรั ก ความสามั ค คี
และการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติ สรางทัศนคติแหงการปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
และฟนฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ และสรางเสถียรภาพ
ทั้งทางดานการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุงถึงประโยชนสุขของประชาชนสวนรวม
เปนสําคัญ ซึ่งจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป โดยมุงดําเนินงานใหคนไทย
ทุกภาคสวนรวมมือรวมใจกันในการนําพาประเทศใหผานพนวิกฤติการณตาง ๆ และสรางรากฐานที่มั่นคง
สําหรับประเทศในอนาคต การสรางความสมานฉันทนี้รวมถึงเรื่องที่สําคัญ คือ การแกไขและเยียวยา
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ปญหาการแตกแยกแบงฝกแบงฝาย รวมถึงปญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตใหไปสูแนวทาง
ของการอยูรวมกันอยางสงบสุขและสามัคคีของพี่นองประชาชนชาวไทย โดยเรงสรางสังคมที่เปนธรรม
ประชาชนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารปกครองประเทศ
โดยสงเสริมใหมีการรับรูและเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวางตามวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตองมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา การแสดง
ความคิดเห็น และสิทธิที่จะรับรูขาวสารขอมูลที่ถูกตองเปนจริง ทั้งนี้ โดยไมเปนการขัดตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่นและหลักการกระจายอํานาจ โดยผลักดันใหรัฐเห็นความสําคัญ
และสงเสริมการเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหารวมกับประชาชนในทองถิ่น สงเสริมใหมี
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรร
รายไดระหวางราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถ
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ล ะรู ป แบบ รวมทั้ ง กํ า หนดระบบตรวจสอบ และประเมิ น ผล
สนับสนุนใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดเก็บรายไดของทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่
ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละรายได อื่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยมี ห ลั ก เกณฑ ที่ เ หมาะสม
ตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจาย
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงความมีเสถียรภาพ
ทางการคลังของรัฐ สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งในการบริหารงาน
ไดโดยอิสระและสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขสภาพปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหงประโยชนโดยรวมของประชาชนในทองถิ่นเปน
ประการสําคัญ
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นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เรงผลักดัน สงเสริมใหมีการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง เปนธรรม รวดเร็ว
เสมอภาค ไมมีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน พรอมทั้งสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่มี
ผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจ รวมตลอดถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และสนับสนุนใหมีการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศและกระบวนการยุติธรรมของไทยใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกัน
อาชญากรรมและสรางความเปนธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหเปนไป
ตามหลักนิติธรรมอยางแทจริง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมและ
การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ลาสมัยไมทันตอสถานการณ รวมทั้งการนําเสนอกฎหมาย
ที่ทันตอสถานการณเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสามารถ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
และความเปนธรรมในสังคม รวมทั้งการสงเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด พรรคจะมุงเนน
ใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร สถาบัน และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมใหสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาความไมเปนธรรมไดอ ยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปกปองคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชน ชุมชน นักลงทุน ผูประกอบการ รวมทั้งทรัพยสิน ทรัพยากรและ
ผลประโยชนของประเทศชาติ
นโยบายปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติดถือเปนปญหาและภัยรายแรงของสังคมที่สามารถบอนเซาะทําลายสังคมไทยใหออนแอ
และสิ้นสภาพลงไดอยางรวดเร็ว หากปลอยปละละเลยใหปญหายาเสพติดลุกลามแพรขยายไปยังทุกอณู
ของสังคม ซึ่งทุกวันนี้ปญหายาเสพติดไดกลับมาระบาดอยางใหญหลวงอีกครั้ง สรางความเสียหายแกสังคม
ครอบครัวและเยาวชนอยางรุนแรงที่สุด จึงตองกําหนดนโยบายในการปราบปรามผูผลิต ผูคายาเสพติด
และติดตามจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอยางเด็ดขาดใหเกิดการหลาบจํา เพื่อปกปอง
สังคมและเยาวชนไทยใหหางไกลจากวงจรอุบาทว สนับสนุนการใหรางวัลนําจับหรือรางวัลตอบแทน
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แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยางเหมาะสมเพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทํางานสําคัญ
ระดับชาติ สงเสริมใหมีโรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว ชุมชนสีขาว หมูบานสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติด
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยแกคนในสังคมโดยรวม
นโยบายการศึกษา
สงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยแบบบูรณาการ และสอดคลองกันตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
คุณธรรมอยางแทจริง สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และการเรีย นรูอ ยา งจริ งจั ง จัด ใหมี ก ารเรี ยนรู แ ละเข าถึ งระบบอิ นเทอร เน็ ต ความเร็ว สู ง
อยางกวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียน
อย า งทั่ว ถึ ง ยกระดับ สถานศึ ก ษาให มีคุ ณภาพทั ด เที ย มกัน เพื่อ ป อ งกัน ป ญ หาการแยง ชิง เขา ศึก ษา
ในสถานศึกษาที่มีความโดดเดนเปนที่นิยม อันเปนปญหาหนักอกหมักหมมของสังคมไทยมาโดยตลอด
สนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบากใหไดรับการศึกษา สนับสนุน
การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ และเรงผลิต
กําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศในสาขาตาง ๆ
เชน ปโตรเคมีซอฟตแวร อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการทองเที่ยว และการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ เปนตน ดวยความรวมมือระหวางสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
นโยบายแรงงาน
สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานทั้งคนที่มีงานทําและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาส
การเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อใหมีคาตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น สงเสริม
การคุมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งใหความสําคัญแกความปลอดภัยในการทํางานและ
สวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากขึ้น สงเสริม
สนับสนุนใหแรงงานไทยไดมีโอกาสไปทํางานตางประเทศ โดยจัดระบบไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ขูดรีดเอาประโยชนจากคนงาน
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นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สงเสริมการอุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อใหมี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เรงฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่
เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร
โบราณสถาน พิพิธภัณฑตาง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิต บนพืน้ ฐาน
ความรูและความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโบราณสถานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหม
เกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรม เอื้ออาทรตอผูอื่นและเกิดการเรียนรู
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ สงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรม
ทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบ
ตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พรอมทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม
ขยายสื่อ ดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ สงเสริมใหประชาชน
มี ค วามภาคภู มิ ใ จและหวงแหนในเอกลั ก ษณ วั ฒ นธรรมไทย ส ง เสริ ม ให มี ก ารสื บ ทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยจากรุนสูรุนเพื่อใหสิ่งดีงามของความเปนไทยอยูคูกับประเทศชาติ
สืบตอไป
นโยบายสาธารณสุข
พรรคสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
และใหประชาชนเขาถึงบริการไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น พรอมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุข
ใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค และ
การสงเสริมสุขภาพ สงเสริมใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร
พรอ มทั้งนํ ามาตรการภาษีก ารบริโ ภคสินค าที่เ ปนอั นตรายต อ สุข ภาพมาใช กระตุนการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมบุคคลใหลด ละ และเลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ สงเสริมใหมีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ
และขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ
การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับ
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องคกรปกครองสวนท องถิ่ น ส งเสริ มให ประชาชนทุกระดับมี โ อกาสออกกําลั งกาย และเล นกีฬ า
เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียง
มาสูประเทศชาติ สรางอุปนิสัยน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อปองกัน
การมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย
ใหมีบริการประชาชนอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ สงเสริมใหมีการผลิตแพทย พยาบาล หรือบุคลากรดาน
สาธารณสุ ข ให เ พี ย งพอแก ก ารบริ ก ารประชาชนตามอั ต ราส ว นของประชากรในประเทศ รวมทั้ ง
การจัดสรรรายได สวัสดิการ และยกระดับวิทยฐานะใหเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานบริการประชาชน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการระมัดระวัง
ปองกันเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยจัดใหมีการอบรมเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในพื้นที่ตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร
นโยบายเศรษฐกิจ
พรรคมุงสงเสริมและพัฒนาใหเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีความสมดุล
และเขมแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ
ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคาและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยวางโครงสรางพื้นฐานดานองคความรู มีระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
อุตสาหกรรม การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ พลังงาน และระบบโครงขาย
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสงเสริมใหมีการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิ จอย า งมี เ สถี ย รภาพ โดยดูแ ลเงิ น เฟ อ และคา เงิน บาทให ส อดคล อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ
และกลไกตลาด ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความมั่ น คงของภาคการเงิ น ในประเทศ และส ง เสริ ม
ศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชน รักษาวินัยการคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลัง
ในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของทองถิ่น ฐานะการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผนดินทั้งระบบให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีใหมีความเปนธรรม
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต สงเสริมใหมี
ระบบการออมระยะยาว เพื่อใหมีเงินออมเพียงพอกับการดํารงชีพในยามชรา รวมทั้งเปนการสรางฐาน
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เงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต สงเสริมใหมีการวางระบบการดูแลและสงเสริม
การเคลื่อนยายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเกิดประโยชนตอประเทศ สงเสริมการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ ทั้งการลงทุนของผูประกอบการและนักลงทุนที่เปนสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขัน เปาหมายการสงเสริมศักยภาพของ
สาขาการผลิตที่จําเปน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงเสริมใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาด
ทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งดานธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให
ความสําคัญแกการปรับปรุงมาตรการสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของ
ตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเปนแหลงทุนสําหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญของรัฐ และ
การจัด ให มีก ลไกเพื่ อ กํา กั บ ดูแ ลการพั ฒนาตลาดทุ นให ป ระสานสอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาตลาดเงิ น
สงเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทยใหสามารถเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
และการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสรางฐานรายไดและมูลคา
ใหแกทรัพยสินของรัฐ มีการบริหารงานอยางมืออาชีพ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคมความโปรงใส และการวัดประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานในมาตรฐานไมนอยกวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเรงพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหเปนรากฐานสําคัญในการทําใหประชาชนมีรายไดที่ดีขึ้นและ
ประเทศชาติเจริญเติบโตมั่งคั่งอยางยั่งยืน
นโยบายการเกษตร
สงเสริมทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหทุกครัวเรือน
เกษตรกรมีความมั่นคงทางดานอาหารและฐานะความเปนอยู สงเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู
ระบบเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือ
ตามแนวพระราชดําริ โดยสงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางดวยตนเอง
สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในดานการรวมกลุมสหกรณ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
สภาเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันดวยตนเอง สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยการแปรรูปและบรรจุภัณฑที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งใหมี
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ระบบปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินคาเกษตรในแตละชุมชน
สนับสนุนใหมีการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดและพฤติกรรม
ของผูบริโภค โดยผลักดันใหประเทศไทยมียุทธศาสตรในการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทําประมง ปศุสัตว และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ใหครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เพื่อสนับสนุน
นโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินคาใหมที่มีโอกาสขยายชองทางการตลาด เชน
สมุนไพร และพืชเสนใย เปนตน สงเสริมใหมีการพัฒนาและจัดสรรระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ
ในการสงน้ําเขาไปตามพื้นที่เพาะปลูก ไร นา สวน แหลงผลิตของเกษตรกรใหเปนธรรมและเพียงพอ
ตอความตองการ ทั้งโดยการใหการสนับสนุนจากสวนกลางหรือจากแตละทองถิ่น โดยเนนการบริหาร
จัด การน้ํ า แบบบู ร ณาการ ส ง เสริม ให มีร ะบบขนส ง ที่ ส ะดวกทั น สมั ย แบบครบวงจรเพื่ อ ลดต น ทุ น
การผลิตและทําใหสินคามีคุณภาพสดใหมไดราคาดี สงเสริมใหมีมาตรการบรรเทาทุกขแกเกษตรกร
โดยการชําระสะสางหนี้สินเกษตรกร หรือผอนผันการชําระหนี้ไวเปนการชั่วคราว สงเสริมและพัฒนา
ให ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร จํา กั ด เปน สถาบั น สํา คั ญ ในการช ว ยเหลือ และ
สนับสนุนสงเสริมภาคเกษตรอยางจริงจัง โดยการใหคําแนะนําปรึกษา จัดทําโครงการเพื่อเกษตรกร
หรือการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา สงเสริมการปฏิรูปที่ดินอยางเปนธรรมเพื่อให
เกษตรกรมี ที่ ดิ น ทํ า กิ น เป น ของตนเอง ส ง เสริ ม การพิ ทั ก ษ รั ก ษาและพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารเกษตรให มี
ความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพดีตลอดไป
นโยบายอุตสาหกรรม
สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภัณฑของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสรางมูลคา
ให กั บ สิ น ค า อุ ต สาหกรรมด ว ยการยกระดั บ ความสามารถ ทั ก ษะแรงงาน การบริ ห ารจั ด การของ
ผูประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนสงสินคา
และบริการภายในกลุมอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษา สงเสริมใหมีการสรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลคาและคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาใหแกสินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือผสมผสานกับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน กลุมสินคา แฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับและสินคาอื่น ๆ พรอมทั้ง
ใชม าตรการด า นการตลาดและสรางตราสั ญลั กษณ สิน คา ของไทยใหเ ปนที่ นิย มทั้ ง ในประเทศและ
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ตางประเทศ สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็งเพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุม
เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพในการแขงขัน ดวยการสนับสนุนดานองคความรูและนวัตกรรม
รวมถึงการสรางธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายการทองเที่ยวและกีฬา
พรรคสงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ พรอมทั้ง
มาตรฐานการท อ งเที่ ย วให ยั่ ง ยื น และสร า งแหล ง ท อ งเที่ ย วใหม ที่ มี เ อกลั ก ษณ ข องความเป น ไทย
สอดคลองกับความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน ควบคูกับการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแล
รักษาสุขภาพ กลุมจัดการประชุมและแสดงสินคา และกลุมที่มีความสนใจดานระบบนิเวศ วัฒนธรรม
ทองถิ่น แหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน และดูแลปองกันใหนักทองเที่ยวปลอดภัยจาก
ป ญ หาอาชญากรรม การฉ อ ฉล และอุ บั ติ เ หตุ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากความบกพร อ งของผู ป ระกอบการ
สงเสริมพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับ
ภูมิภาค เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจสปา ธุรกิจการประชุมและแสดงสินคา การศึกษานานาชาติ
การกอสราง ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการ เปนตน โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาความเขมแข็งของผูประกอบการ การเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจ
และการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการสงเสริมดานการตลาด สงเสริม
และพัฒนาความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมการคาและบริการที่เนนความสําคัญของศักยภาพพื้นที่
และเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางดานบุคลากรเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
เชน ธุรกิจบริการดานสุขภาพและการแพทยที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑรวมทั้งสมุนไพรไทย
พรรคมุงสงเสริมใหประชาชนคนในชาติเห็นความสําคัญของกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะกีฬา
ที่ ค นไทยมี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น อาทิ เ ช น มวยไทย มวยสากลสมั ค รเล น ยกน้ํ า หนั ก เทนนิ ส
แบดมินตัน วอลเลยบอล กอลฟ ฯลฯ รวมทั้งกีฬาที่เปนเอกลักษณของชาติไทย เชน การชกมวยไทย
การแขงขันเรือยาว ตะกรอลอดหวง ฯลฯ เพื่อใหคนในชาติหันมาสนใจกิจกรรมการเลนกีฬาใหมากขึ้น
และติดตามเชียรใหกําลังใจแกนักกีฬาไทย สงเสริมใหนักกีฬาระดับสมัครเลนไดพัฒนาทักษะฝมือไปสู
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การเปนนักกีฬาอาชีพ สงเสริมใหมีการแขงขันฟุตบอลทั้งระดับสมัครเลนและระดับอาชีพ เพื่อพัฒนาการ
วงการฟุตบอลใหกาวไกลไปสูการแขงขันระดับโลก สงเสริมใหบรรจุหลักสูตรกีฬามวยไทย มวยสากล
ตะกรอ ฟุตบอล กอลฟ หรือกีฬาชนิดอื่นที่สามารถพัฒนาเปนนักกีฬาอาชีพไดในหลักสูตรการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เพื่อสรางรากฐานที่เขมแข็งตั้งแต
ระดับเยาวชนตอเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา สงเสริมใหสวนราชการ เอกชน องคกรบริหารสวนทองถิ่น
ชมรมหรือสมาคมกีฬาในทองถิ่นจัดใหมีสถานที่เลนกีฬาอยางเพียงพอทั่วถึง เพื่อเสริมสรางใหประชาชน
มีรางกายแข็งแรง และประการสําคัญคนในชาติมีจิตสํานึกของการมีน้ําใจนักกีฬา
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงเสริมการสรางความสุขของประชาชนและสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยใหความสําคัญแกการบริหารจัดการอยางบูรณาการระหวางมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพิ่มการมีบทบาทรวมของประชาชนและชุมชน โดยการอนุรักษพัฒนา และใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ และใหความสําคัญแกการใชภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจระดับประเทศและสากลตอไป เรงรัดใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดิน
ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี โดยการใชระบบ
ภูมิสารสนเทศ ควบคูกับการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โดยเรงรัดปราบปรามการทําลายปา สัตวปา และทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง รวมทั้งการมีสวนรวม
ของผู เ กี่ ย วข อ งให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และมี ก ารใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนา
และทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลาง
ทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อยางเปนธรรม อนุรักษและปองกันรักษาปาที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนว
พระราชดําริ สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม
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ตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา เชน การทําฝายตนน้ํา
ลําธารหรือฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูล
และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เรงรัดใหมีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การจัดทําระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มขีดความสามารถ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การผลิตวัสดุ
ที่สามารถยอยสลายไดการหมุนเวียนการใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใชหลักผูกอมลพิษ
เปนผูรับภาระคาใชจายเพื่อกระตุนใหเกิดการลดการกอมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและการปรับ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนํามาสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายพลังงาน
พรรคส งเสริ ม ใหมีก ารกํา กับ ดูแ ลกิ จการพลัง งานใหมีร าคาพลังงานที่ เ หมาะสมเป นธรรม
โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการและความปลอดภัยที่ดีแกประชาชน สงเสริมการพัฒนาและวิจัย
พลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกแก ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
และการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคลองกับทองถิ่น สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม สงเสริมใหมีการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคู
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับ
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การจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน สรางความมั่นคงทางดานพลังงานดวยการจัดหา
พลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน
นโยบายตางประเทศ
สงเสริมใหมีการพัฒนาและสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน
อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยาย
การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เชน ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMTGT) และความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) เปนตน สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาท
ในการสรางความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดัน
บทบาทอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ สงเสริมความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ
ประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก จัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและ
กับประเทศตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการให
สามารถปรั บ ตั ว รั บ ผลกระทบและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากความตกลงการค า เสรี ส ง เสริ ม
การดําเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
และสานตอความรวมมืออยางใกลชิด เพื่อความเขาใจอันดีกับองคกรทางศาสนาอื่น ๆ ใหมีการพิทักษ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทย
ที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ
และความเปนไทย
นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคง
สง เสริ ม การสร างระบบป อ งกั น ประเทศให มี ค วามมั่ นคง มี ศัก ยภาพในการรัก ษาเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ โดยมุงพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ
ยุทโธปกรณ การเตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกําลังกับประชาชนใหมี
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สวนรวมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศ
และการรักษาสันติภาพภายใตกรอบกติกาของสหประชาชาติ สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการ
เพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไมมีสถานะที่ชัดเจน
เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับขบวนการลักลอบเขาเมืองที่กลุมผูมีอิทธิพลใหการสนับสนุน
เพื่อลดผลกระทบตอปญหาความมั่นคงในระยะยาวควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลที่ไมมีสถานภาพที่ชัดเจนภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแล
สิทธิขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดําเนินการอยางจริงจัง
เพื่อการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรงขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือระหวางกันทั้งดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคง
สงเสริมใหมีการปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร
และใหความสําคัญแกขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เปนประโยชนตอการปองกัน
และแกไขปญหาของชาติไดอยางแทจริง
ขอบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคเพื่อธรรม ตั้งแตวั นที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับพรรคเพื่อธรรมนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคเพื่อธรรม
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคเพื่อธรรม
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคเพื่อธรรม
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคเพื่อธรรม
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคเพื่อธรรม
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“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคเพื่อธรรม
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความวา รองเลขาธิการพรรคเพื่อธรรม
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคเพื่อธรรม
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อธรรม
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคเพื่อธรรม
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคเพื่อธรรม
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรม
“ประธานสาขาพรรค” หมายความวา ประธานสาขาพรรคเพื่อธรรม
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความวา กรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรม
“ตัวแทนสมาชิก” หมายความวา ตัวแทนสมาชิกพรรคเพื่อธรรม
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ชื่อพรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรคเพื่อธรรม” มีชื่อยอ “พธ.” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “PHUEA THAM PARTY” มีชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา “PHT.”
ขอ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้
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คําอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค
ชื่อพรรคเพื่อธรรม หมายความวา การถือความเปนธรรมเปนใหญ ความจริงความถูกตอง
ความดีงามและเหตุผลเปนใหญ ทําการดวยปญญา เคารพหลักการ กฎระเบียบ กติกา ความจริง
ความถูกตองชอบธรรม
ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใตรูปลักษณของอักษรไทย “ธ” สีน้ําเงินและมีสีแดงที่สวนหัว
และท า ย ประกอบด ว ยรู ป ลายเส น แสดงสั ญ ลั ก ษณ อ นุ ส าวรี ย ป ระชาธิ ป ไตยอยู ภ ายในวงกลมของ
ตัวอักษร “ธ” และมีอักษรไทยสีน้ําเงินและสีแดง คําวา “พรรคเพื่อธรรม” อยูดานลาง มีองคประกอบ
ของเจตนารมณ ดังนี้
ตัวอักษรไทย “ธ” หมายความวา การธํารงอยูของประเทศชาติ โดยการคํานึงถึงประโยชน
สุขสูงสุดของคนในชาติเปนหลักสําคัญและยึดถือความยุติธรรม การมีคุณธรรม และประชาชนไดรับ
ความเปนธรรมอยางเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย
สีน้ําเงินบนตัวอักษร “ธ” หมายความวา การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปน
ที่สถิตศูนยรวมใจของคนในชาติไทยทุกหมูเหลา
สีแดงบนตัวอักษร “ธ” หมายความวา การเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ คํานึงถึงศักดิ์ศรีของ
ประเทศชาติ ประชาชนในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีเปนปกแผน ดํารงความเปนไทยอยางสงางาม
รูปสัญลักษณอนุสาวรียประชาธิปไตย หมายความวา การเคารพยึดมั่นในหลักเกณฑ กฎ
กติกา และแนวทางแหงระบอบประชาธิปไตยเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานทางการเมือง
ขอ ๖ สํา นั ก งานใหญ พ รรคเพื่ อ ธรรม ตั้ ง อยู ณ เลขที่ ๔๐ ซอยรั ง สิ ต -ปทุ ม ธานี ๑๔
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
การยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๗ สาขาพรรคที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น ให ใ ช ชื่ อ เรี ย กว า พรรคเพื่ อ ธรรม สาขา...
จังหวัด...ประกอบกับชื่อสถานที่ตั้งตําบลหรืออําเภอกํากับตอทายแลวแตกรณี
ขอ ๘ พรรคเพื่อธรรมมีเจตนารมณและอุดมการณ ดังนี้
(๑) เป น สถาบั น พรรคการเมื อ ง ดํ า เนิ น งานสร า งสั ง คมที่ เ ป น ธรรมตามวิ ถี ท าง
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(๒) ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อ ธํารงรักษาไวซึ่งความเปนธรรม คุณธรรม
บนพื้นฐานแหงผลประโยชนของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติเปนหลักสําคัญ
(๓) สงเสริมการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ทุก ภาคส ว นของสั ง คมไทยได มี โ อกาสเข า มามี ส ว นร ว มทางการเมือ ง โดยการแสดงความคิ ด เห็ น
นําเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการและสภาพปญหาของประชาชน หรือดําเนินการอื่น ๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมและประชาชน
(๔) ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนเพื่อปกปองรักษาไวซึ่งสิทธิอันชอบธรรม
ของประชาชน และโตแ ยงคัด คานสงวนรักษาไวซึ่ งสิท ธิของประชาชนมิให ถูกละเมิด ดวยเหตุอั น
ไมชอบธรรมทั้งปวง
(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการพัฒนาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของตนเองอยางถองแท พรอมทั้งการใหความเคารพตอสิทธิหนาที่ของ
ผูอื่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) มุงมั่นพัฒนาและเสริมสรางระบบพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมือง
ที่เขมแข็งเพื่อใหเปนองคกรที่ทําหนาที่ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง
(๗) สงเสริมใหประชาชนธํารงรักษาและเห็นคุณคาความสําคัญของวิถีความเปนไทย
และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อใหสืบทอดดํารงคงอยูซึ่งเอกลักษณความเปนไทยอยางยั่งยืน
ตลอดไป
(๘) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๙) สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
เพื่อเปนแหลงสรางรายไดใหชุมชนและประชาชน โดยยึดหลักการไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
วิถีชุมชน
(๑๐) พัฒนาสงเสริมการเกษตร แหลงน้ํา ระบบชลประทาน ระบบนิเวศน ระบบขนสง
การพัฒนาเพิ่มรายได โดยคํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรและสังคมเปนหลักสําคัญ
(๑๑) สรางสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี มีความรู
มีการศึกษาที่ดี เศรษฐกิจรุงเรือง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติรุงเรือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๑๒) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานให มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี คุ ณ ภาพ
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพฝมือแรงงานไทย และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางรายไดแกแรงงานไทย
(๑๓) โตแ ยงและต อต านกระบวนการไมเ ปน ธรรมทั้ง หลาย รวมทั้งกระบวนการ
สองมาตรฐานใหหมดสิ้นไปจากสังคมไทย
(๑๔) ตอตานและกําจัดภัยยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และกระบวนการทุจริตคอรรัปชั่น
(๑๕) เสริมสรางหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมใหธํารงคงอยูกับสังคมไทยอยางแทจริง
หมวด ๒
สมาชิก
สวนที่ ๑
คุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๙ สมาชิก ไดแก บุคคลที่สมัครใจเปนสมาชิก และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสั ญ ชาติไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู มี สัญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ง ได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเคารพศรัทธาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๔) มีความเลื่อมใสศรัทธาเห็นพองกับเจตนารมณ อุดมการณ และนโยบายของ
พรรค
ขอ ๑๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๔) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๖) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือ กตั้ง หรือ ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ
(๗) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
สวนที่ ๒
การสมัครเปนสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๑ ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบพิมพของพรรค พรอมดวย
รู ปถ ายซึ่ งถ ายไว ไม เกิ นหกเดื อน ขนาด ๑.๕ นิ้ ว จํ านวน ๒ รู ป สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติกรณีมีสัญชาติไทยโดยการดัดแปลง
สัญชาติมาแลวไมนอยกวาหาป จํานวนอยางละ ๒ ชุด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือทางไปรษณีย
หรือทางโทรสาร ณ สํานักงานใหญของพรรค หรือสํานักงานสาขาพรรคแลวแตกรณี หรือยื่นที่ศูนย
ประสานงานพรรค หรือสํานักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค (หากมี) หรือสถานที่จัดกิจกรรม
ทางการเมืองอื่น ๆ ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด โดยผูสมัครตองรับรองตนเอง
วามิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใดในขณะยื่นใบสมัคร และมีสมาชิกอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
การสมัครเขาเปนสมาชิกของผูสมัคร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร
เปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
เมื่อไดรับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเปนผูพิจารณาใบสมัคร
และหลักฐานประกอบการสมัคร ถาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ใหนายทะเบียน
สมาชิกพรรคพิจารณาอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก เมื่อไดอนุมัติแลวใหรายงานคณะกรรมการบริหารทราบ
และจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก พรอมทั้งออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไว
เปนหลักฐาน
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคอาจเสนอหั ว หน า พรรคผ า น
เลขาธิการพรรค เพื่อใหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนสมาชิกก็ได แลวรายงานให
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรค
คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัครหรือคาบํารุงพรรค
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีเชนนี้ใหเงินดังกลาวตกเปนของพรรค

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติรับเขาเปน
สมาชิก
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกภาพ
(๕) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากการเปนสมาชิกเมื่อที่ประชุมรวม
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่ สัง กัด พรรคมีม ติด วยคะแนนเสีย ง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ทั้งหมดใหสมาชิกภาพของบุคคลดังกลาวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกลาวใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ
(๖) พรรคเลิกหรือยุบไป
(๗) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนดให
สมาชิกภาพในการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง
สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคจําหนายชื่อออกจากทะเบียน
สมาชิกของพรรค และใหเรียกคืนหรือยกเลิกบัตรประจําตัวสมาชิกดวย
สวนที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๔ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย หรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือ แกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําดวย
เหตุไมเปนธรรม
(๓) เขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๔) ไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการ
หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเปนที่ปรึกษาพรรค หรือผูปฏิบัติงานของพรรค
(๕) ได รับ การพิจ ารณาคั ด เลื อ กเปน ตัว แทนของพรรคในการสมัค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ทุกระดับ
(๖) สิทธิอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกําหนดระเบียบใหสมาชิกที่จะไดรับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๕ บางประการใหครบถวนกอนก็ได
ขอ ๑๕ สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ชําระคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรค เวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๓) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติขององคกรบริหารงานของพรรค
(๔) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
(๕) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบาย อุดมการณและผลงานของพรรค
ตลอดจนกิจกรรมของพรรคอยางตอเนื่อง
(๖) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๗) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของพรรค และวินัยจรรยาบรรณของสมาชิก
โดยเครงครัด
(๘) ปกปองและรักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไมกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสียหาย
มาสูพรรค
(๙) ไมกระทําการใด ๆ เปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมาย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งประกาศระเบียบตาง ๆ ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของพรรค
ตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป มีดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไป
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง
(๒) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับ
(๓) สงเสริมและปลูกฝงความสํานึกทางการเมือง และใหการอบรมเพื่อพัฒนา
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) พิจารณาการชวยเหลือและพิทักษปกปองสิทธิใหกับผูที่ไดรับความเดือดรอน
จากการกระทําอันไมถูกตองหรือไมเปนธรรมจากหนวยงานของรัฐ
(๕) เผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พรรคให ส มาชิ ก และประชาชน
ทั่วไปทราบ
(๖) พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
(๗) ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต อ การปกครองภายใต ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด ๓
ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๑๗ ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) เยาวชน ไดแก บุคคลผูมีอายุยังไมครบ ๑๘ ปบริบูรณ และมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๙ (๑) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ ที่แสดงความจํานงขอเปนผูสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
(๒) บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ ไดแกบุคคลและองคกรตาง ๆ ที่มีความสนใจ
และแสดงความจํานงขอเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค แตไมไดเปนสมาชิก
สิทธิ หนาที่ และบทบาทของผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง
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พรรคจะไมรับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องคกรใด ๆ ที่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายหามมิใหสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง
หมวด ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๑๘ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ข อ บั ง คั บ มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค คํ า สั่ ง
ผูดํา เนินงานพรรคที่สั่ งการภายในขอบเขตอํานาจหนา ที่ที่มี อ ยู และประกาศ ระเบียบ ของพรรค
อยางเครงครัด
(๓) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก ไปแสวงหาประโยชน ส ว นตนหรื อ เพื่ อ บุ ค คลอื่ น
โดยขัดตอกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือขอบังคับ
(๔) ไมวิพากษวิจารณสมาชิกดวยกัน หรือองคกรบริหารของพรรคตอบุคคลภายนอก
ในทางที่เสียหาย
(๕) ไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกที่กอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของพรรค
(๖) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือเปนเยี่ยงอยาง
ที่ไมดีและเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัครรับ
เลือกตั้ง
(๘) ประพฤติตนและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๙) ยึดมั่นในเจตนารมณ อุดมการณ และแนวนโยบายของพรรค
(๑๐) รับผิดชอบตอหนาที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจงความจริง หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
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(๑๒) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น หรือไปดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองอื่น
ในระหวางที่เปนสมาชิก
(๑๓) สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิบัติตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้ นคณะหนึ่ง ประกอบด วยกรรมการ
จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลรักษาระเบียบวินัย และจรรยาบรรณของสมาชิก
(๒) สอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก แลวเสนอผลการพิจารณา
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเปนคราว ๆ ตามความจําเปนแลวเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๓
การกลาวหาและการลงโทษสมาชิก
ขอ ๒๐ การกล า วหาสมาชิ ก คนใดว า กระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น เป น การกระทํ า
ที่ผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจทําไดโดยกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ เมื่อมีการกลา วหาสมาชิกตามขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวโดยเร็ว
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการสอบข อ เท็ จ จริ ง และพิ จ ารณาข อ กล า วหา และการอุ ท ธรณ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกําหนด ทั้งนี้ จะตองเปดโอกาสใหสมาชิก
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและแกขอกลาวหาดวย
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ขอ ๒๒ สมาชิกผูใดกระทําการอันเปนการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ตอง
ไดรับโทษตามความรายแรงของการกระทําผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากสมาชิกภาพ
ในกรณีสมาชิกที่ถูกกลาวหาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการกระทํานั้น
อาจมีผลใหสมาชิกผูนั้นพนจากความเปนสมาชิก ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสงผลการพิจารณา
และขอเสนอแนะใหที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัด
พรรคพิจารณา มติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคใหสมาชิกผูถูกกลาวหาพนจากความเปนสมาชิกตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให
ลงคะแนนลับ
หมวด ๕
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญ
ขอ ๒๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการบริหารงานของพรรคอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของเลขาธิการพรรค
ขอ ๒๔ ในการบริหารงานของพรรคอาจใหสํานักงานใหญมีสวนงานตอไปนี้
(๑) สํานักงานหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรค หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หัวหนาพรรคสั่งการ
(๒) สํานักงานเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายใน
ของพรรค และกิจการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(๓) สํานักงานนายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
สมาชิก การควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกและหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับ
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(๔) หนวยงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมีมติใหจัดตั้งขึ้น
การแบงสวนงานภายใน การกําหนดอํานาจหนาที่ และการกําหนดอํานาจหนาที่เพิ่มเติมของ
สํานักงานตาม (๑) (๒) (๓) และหนวยงานอื่น ๆ ตาม (๔) รวมทั้งการกําหนดตําแหนง ลักษณะงาน
หนาที่ ความรับผิดชอบ คาจาง สวัสดิการ สิทธิและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของเจาหนาที่หรือ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการทําสัญญาจาง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การถอดถอนออกจากตําแหนง
และการลงโทษใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๒๕ ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ใหพรรคดําเนินการใหมีการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ในจังหวัดใดหากสมาชิกพรรคประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรคใหสมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่ง
ในจังหวัดนั้นมีหนังสือแจงความประสงคที่จะขอจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งเอกสารรายการแสดงที่ตั้ง
สาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอย
กวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกไว แลวเสนอไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งเปนสาขาพรรค
ใหแจงสมาชิกเพื่อทราบและดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคตอไป
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณามีมติเห็นวายังไมพรอมที่จะจัดตั้งเปนสาขาพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจใหตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคไปกอนก็ได
ขอ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหจัด
ให มี ก ารประชุ ม สมาชิ ก ที่ มี ชื่ อ อยู ต ามภู มิ ลํ า เนาตามหลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรอยู ใ นจั ง หวั ด นั้ น ๆ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือก
รองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน
เหรัญญิกสาขาพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นของสาขาพรรคอีกไมเกินสามคน
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การเสนอชื่อสมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคตามวรรคสองจะตองมีผูรับ
รองอยางนอยหาคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาพรรคไดไมเกินหนึ่งคน
เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจง
การจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
แลวเสร็จ
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค รองประธาน
สาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไมเกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุม
ใหญสาขาพรรค
ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นวาประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค
หรือกรรมการสาขาพรรคผูใดมีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป หรืออาจทําใหพรรค
ไดรับความเสียหายอยางรายแรง ใหเลขาธิการพรรคแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกลาว
เพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได
กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว อาจไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
ขอ ๒๘ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพร เ จตนารมณ อุ ด มการณ แนวนโยบาย และกิ จ กรรมของพรรค
แกประชาชนทั่วไป
(๒) เผยแพรความรู และใหการอบรมสัมมนาทางการเมือง และการอบรมอื่น ๆ
ที่สอดคลองตรงตามเจตนารมณ อุดมการณ และแนวนโยบายของพรรค
(๓) เผยแพรผลงาน นโยบาย เจตนารมณของพรรค และเรงหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๔) จัดกิจกรรมของสาขาพรรคตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอประชาชน
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(๕) จัดกิจกรรมหารายไดเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสาขาพรรค หรือดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรค
(๖) ชวยรณรงคหาเสียง และชวยเหลือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๗) จั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ ร ว มกั บ ประชาชนหรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนทองถิ่น
(๘) บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงานของสาขาพรรคใหมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามที่กฎหมายและขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๙) เสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใน
การเลือกตั้งในทองที่ของสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๑๐) จั ด ทํ า แผนงาน แผนงบประมาณ แผนจั ด หาทุ น เสนอต อ คณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๑๑) รับเรื่องราวรองทุกขของสมาชิกพรรค และประชาชน
(๑๒) รวบรวบสภาพป ญ หาในเขตท อ งที่ ข องสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ พรรค
พรอมขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขปญหา เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการหรือนโยบายที่ถูกตอง
สอดคลองกับสภาพปญหาตอไป
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนสมาชิก
(๔) พนจากตําแหนงประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค
รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค
และกรรมการสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณ
เสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
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(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติ หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอ ยูใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากมีพฤติการณเสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสาขาพรรคนอกจากประธานสาขาพรรควางลงกอน
ครบวาระ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขาแทนตําแหนงที่วาง
โดยใหกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนง
ที่เหลืออยูของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แตถาคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนง
เหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไมแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตําแหนง
กรรมการสาขาพรรคที่วางลงก็ได
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ตําแหนงประธานสาขาพรรควางลง ใหมีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้ง
ประธานสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง ในระหวางที่ไมมีประธานสาขาพรรค
ใหรองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถารองประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน
ขอ ๓๒ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้ ง คณะพ น จาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรค
ทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนงเพราะกระทําการฝาฝน
กฎหมาย หรือขอบังคับ หรือกระทําการอื่นใดอันทําใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๓) ที่ประชุมใหญสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
สมาชิกของสาขาพรรคที่เขารวมประชุมใหพนจากตําแหนง
ขอ ๓๓ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะตามข อ ๓๒ (๑) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า จะได รั บ แจ ง การตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณี ที่ ไ ม มี ก รรมการสาขาพรรคเหลื อ อยู หรื อ มี แ ต ไ ม ยิ น ยอมดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลขาธิการพรรคดําเนินการใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุดใหม
ขอ ๓๔ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จัดใหมีปละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะตองทําการประชุมกอนการประชุมใหญสามัญของพรรค
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑)
ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหจัดขึ้น
สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรค มีสิทธิ
เขาชื่อเปนหนังสือขอใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค โดยหนังสือ
รองขอตองระบุถึงสาเหตุที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวย คณะกรรมการ
สาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองขอ
องค ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ ข องสาขาพรรคต อ งประกอบด ว ย กรรมการสาขาพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
การประชุมใหญของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลว
หนึ่งชั่วโมง จํานวนสมาชิกที่เขาประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมออกไป และใหจัด
ประชุมใหมภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน ที่ประชุมสาขาพรรคที่เลื่อนมานี้
ใหพิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ไดกําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
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ขอ ๓๕ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคไมครบ
ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๖
การบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓๖ การบริหารงานของพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) ผูดําเนินงานพรรค
(๔) ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
รัฐมนตรี
(๕) ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หากมี)
(๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี (หากมี)
สวนที่ ๒
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๓๗ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรค
จัดใหมีปละหนึ่งครั้ง
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากกรณี
ตาม (๑) ซึ่งอาจกระทําไดโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือโดยหนังสือรองขอใหมีการจัด
ประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ จากสมาชิ ก ตามหลั ก เกณฑ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองกําหนด โดยหนังสือรองขอตองระบุสาเหตุที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาดวย ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
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ขอ ๓๘ หนั ง สื อ บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ใ ห ล งพิ ม พ โ ฆษณาอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ใน
หนังสือพิมพรายวันกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสามวัน หรือใหผูมีสิทธิเขารวมประชุมทราบกอนวัน
นัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๓๙ ในหนั ง สื อ บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ให ร ะบุ วั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม
พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๔๐ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญ มีดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) ตัวแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๓) ประธานสาขาพรรค หรือผูแทนของสาขาพรรค
(๔) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ถามี)
(๕) รัฐมนตรี (ถามี)
ขอ ๔๑ องคประชุมในการประชุมใหญ ประกอบดวย กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน
มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียง
เสียงเดียว
การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓)
และ (๔) ใหลงคะแนนลับ หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผูเขาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมใหญ และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ที่ประชุมใหญ ในกรณีหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหประธาน
คณะผูบริหาร หรือเลขานุการคณะผูบริหารเปนประธานที่ประชุมใหญ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ
แลวแตกรณี ในกรณีประธานคณะผูบริหารหรือเลขานุการคณะผูบริหารไมอยู หรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ใหรองประธานคณะผูบริหาร หรือผูชวยเลขานุการคณะผูบริหารเปนประธานที่ประชุมใหญ หรือ
เลขานุการที่ประชุมใหญแลวแตกรณี
ในการประชุมใหญ เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูมีสิทธิ
เขาประชุมที่เขาประชุมยังไมครบองคประชุม ใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป และจัด
ใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวันแตไมนอยกวาสิบหาวัน และใหพิจารณา
เฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๔๓ กิจการตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับของพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปเกี่ยวกับการหารายได การสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรในทางการเมือง
(๗) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค และแตงตั้งผูสอบบัญชี
(๘) กิจการอื่นใดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๙) กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือ
ที่เสนอโดยประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับของพรรค
การเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญพิจารณา ใหทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการพรรคไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันประชุมใหญ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เวนแตเปนการเสนอ
โดยมติของคณะกรรมการบริหาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๓
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาแปดคน แตไมเกิน
สิบเกาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ โดยดําเนินการ
เลือกตั้งตามวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ใหเลือกตั้งหัวหนาพรรคกอน โดยใหสมาชิกผูเขารวมประชุมเปนผูเสนอชื่อ
ตอที่ประชุม ซึ่งตองมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูเขารวมประชุม
(๒) เมื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคไดแลว ใหเลือกตั้งรองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ
ตามลําดับ
(๓) การเลือกตั้งตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค หรือ ผูที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
เสนอชื่อตอที่ประชุมเพื่อลงมติ ในการเสนอชื่อจะตองมีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของผูเขารวม
ประชุม ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิสมาชิกผูเขารวมประชุมในการเสนอชื่อบุคคลอื่นตอที่ประชุม
(๔) ตําแหนงรองหัวหนาพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ
ใหมีจํานวนตามที่ที่ประชุมใหญกําหนด ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินจํานวนตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหารพรรค รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรค
กําหนดเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรค และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารพรรค เลขาธิการพรรคอาจแตงตั้งใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเปนรองเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารพรรคก็ได
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันไดรับ
เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไมครบจํานวนตามขอ ๔๔ วรรคหนึ่ง
แลวตอมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ใหกรรมการบริหารพรรคที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มอยูใน
ตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการพรรคใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) กําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการดําเนินงานของพรรค
(๓) ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ทั้งนี้
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๔) ควบคุม กํากับดูแล และบริหารจัดการใหการดําเนินงานของพรรคเปนไปโดย
ถูกตองตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง และขอบังคับพรรคกําหนดไว
(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และแนะนําใหหนวยงานตาง ๆ ของพรรคปฏิบัติ
การใหเปนไปตามขอบังคับพรรคและนโยบายพรรค
(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค และกรณียกเวนคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรค
(๗) พิจารณาอนุมัติใหมีการจัดตั้งสาขาพรรค หรือยุบเลิกสาขาพรรค
(๘) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามอํ า นาจหน า ที่ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นข อ อื่ น แห ง ข อ บั ง คั บ นี้ หรื อ
ตามกฎหมายกําหนดไว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติมอบหมายใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับพรรค
ขอ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง หรือขาดจากสมาชิกภาพ
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม
ใหพนจากตําแหนง
(๔) ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคว า งลงเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงแลว ใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพนจาก
ตําแหนง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตาม (๑) (๒) หรื อ (๔)
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งพนจากตําแหนงนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาที่ประชุมใหญ
จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงเพราะหัวหนาพรรคพนจาก
ตําแหนงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้น
รักษาการในตําแหนงหัวหนาพรรคไปกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม และไดรับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๓) ใหที่ประชุมใหญมีมติ
วาจะใหสมาชิกพรรคมีจํานวนตามที่ที่ประชุมใหญมีมติกําหนดเพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการ
บริหารพรรคไปกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๔๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง
เปนการเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ น จากตํ า แหน ง หั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รอง
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) ที่ ป ระชุ ม ใหญ มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของผู เ ข า ร ว ม
ประชุมใหพนจากตําแหนง
(๕) พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย
(๗) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกและถูกคุมขังตามหมายของศาลในคดี
ดังกลาว
ขอ ๔๙ เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรคอื่นวางลงนอกจากหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนง
ที่วางลง และใหกรรมการบริหารพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
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ถ า ตํ า แหน ง รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค เหรั ญ ญิ ก พรรค
นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค และโฆษกพรรคว า งลง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอาจให จั ด ให มี
การประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงเหลานั้นใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ไดเทากับวาระที่เหลืออยู ในระหวางที่ยังไมมีการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนดังกลาว คณะกรรมการ
บริหารพรรคอาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นไปกอน
เปนการชั่วคราว
ขอ ๕๐ ในกรณีหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
ที่เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคทําหนาที่รักษาการแทน ถาไมมีรองหัวหนาพรรคตําแหนง
ดังกลาวหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและหัวหนาพรรคมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคคนใด
ปฏิบัติหนาที่แทน ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณามีมติแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่รักษาการแทน
ขอ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคทําหนาที่เปนประธานแทน ถาไมมีรองประธานคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและหัวหนาพรรคมิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดปฏิบัติหนาที่แทน ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูเขารวมประชุม
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย โดยใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดังกลาวมีอํานาจและหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแตงตั้งใหมีที่ปรึกษาพรรคจํานวนไมเกินสิบเกาคน
โดยพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลทั่วไป หรือสมาชิกพรรคซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือ ผูมีประสบการณ
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หรือผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพื่อใหคําปรึกษาแกพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๔
ผูดําเนินงานพรรค
ขอ ๕๔ ผูดําเนินงานพรรค ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการ
พรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค
ขอ ๕๕ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) กํากับดูแลการบริหารงานพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
(๓) บริ ห ารงานพรรคตามที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ห รื อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
มอบหมาย
(๔) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
(๖) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่พรรค
(๗) แตงตั้งคณะทํางานหรือ บุคคลใดใหปฏิบัติหนาที่อ ยางใดอยางหนึ่งรวมทั้ง
ถอดถอนคณะทํางานหรือบุคคล
(๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคเห็นสมควรกําหนด
เพื่อการนี้ หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดําเนินงานพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
ขอ ๕๖ รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๕๗ เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในของพรรคใหเปนระเบียบเรียบรอย
(๒) บริ ห ารจั ด การและรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลกิ จ การของสํ า นั ก งานใหญ พ รรค และ
สํานักงานเลขาธิการพรรค
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(๓) จัดการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค หรือการประชุมอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรค
ขอ ๕๘ รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๕๙ เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลทรัพยสิน รายรับ รายจายของพรรคใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
(๒) จัดทําบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับ รายจาย และงบดุลของพรรค
ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่พรรคไดรับมาใหเปนคาใชจาย
ในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรค
ขอ ๖๐ นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) ควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกของพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของสมาชิกพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข องนายทะเบี ย น
สมาชิกพรรคการเมือง
ขอ ๖๑ โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลงาน ขอมูล ขาวสาร และ
เผยแพร รณรงคประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ หรือตามที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐใหประชาชน
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับพรรค นโยบาย ผลงาน และกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ประสานงานและ
สรางสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน
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ขอ ๖๒ กรรมการบริหารพรรคอื่น มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หรือมอบหมายแลวแตกรณี
ขอ ๖๓ ในกรณีหัวหนาพรรคเห็นสมควรใหมีตําแหนงอื่นเพื่อชวยดําเนินงานพรรคระดับรอง
จากตําแหนงผูดําเนินงานพรรคที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ เชน ผูอํานวยการพรรค รองผูอํานวยการพรรค
ประธานภาค รองประธานภาค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค รองโฆษกพรรค
เลขานุการหัวหนาพรรค ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ผูอํานวยการสํานักงานการเมือง ผูอํานวยการ
สํานักบัญชีและการเงิน หรือตําแหนงอื่น ๆ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจกําหนดตําแหนงอื่นนั้น และมีอํานาจ
แตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรใหดํารงตําแหนงดังกลาวแลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ขอ ๖๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูอํานวยการพรรค ใหผูอํานวยการพรรคทําหนาที่บริหาร
จัดการภายในสํานักงานใหญของพรรคใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค ทั้งนี้ ผูอํานวยการพรรค
ตองดําเนินการตามนโยบายหรือคําสั่งที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด
สวนที่ ๕
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
ขอ ๖๕ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีอํานาจหนาที่
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ พิ จ ารณาโดยให
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ผู มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเป น กรรมการคั ด เลื อ ก
ผูสมัครรับเลือกตั้ง เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อ จํานวน วาระ และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๖๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองคณะหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ การเสนอ
กําหนด แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เผยแพร นโยบายของพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
หลั ก เกณฑ ใ นการเสนอชื่ อ จํ า นวน วาระ และการพ น จากตํ า แหน ง ของคณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมืองคณะหนึ่ง
มีอํานาจหนาที่พัฒนาและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหสอดคลองกับการพัฒนาทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกผูมีความเหมาะสม
จะเปนกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมืองตอที่ประชุมใหญ เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้ง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อ จํานวน วาระ และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๖
ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และรัฐมนตรี
ขอ ๖๘ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นสมควร อาจใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ
บริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรค เพื่อพิจารณาในเรื่องที่มีความสําคัญ
ใหนําขอ ๕๑ มาใชบังคับกับการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และรัฐมนตรี โดยอนุโลม
ขอ ๖๙ เรื่ อ งที่เ ขา สูก ารพิจ ารณาของที่ป ระชุม ร วมระหว า งคณะกรรมการบริห ารพรรค
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และรั ฐ มนตรี และมี ค วามเห็ น ขั ด แย ง กั น จนไม ส ามารถหาข อ ยุ ติ ไ ด
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความเปนเอกภาพของพรรค ใหหัวหนาพรรคสั่งงดการออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น โดยใหตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย หัวหนาพรรค และบุคคลอื่น
ซึ่งที่ประชุมรวมเห็นชอบอีกไมเกิน ๓ คน เพื่อพิจารณามีมติในเรื่องนั้น มติของคณะกรรมการพิเศษ
ใหถือเปนมติของที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
สวนที่ ๗
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรค และใหที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอํานาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรี ตลอดจน
ความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผูบริหารกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๘
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และให
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผูบริหารกําหนด
เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค
เลือกประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขานุการที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอาจใหมี
รองประธาน ผูชวยเลขานุการ โฆษกของที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือตําแหนงอื่นใดที่
เห็นสมควรอีกก็ได
ในกรณีที่มีประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง ใหประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทําหนาที่เปนประธานการประชุม
ทั้งนี้ อาจใหมีบุคคลอื่น อาทิ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือบุคคลอื่นใด เขารวมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได
สวนที่ ๙
การบริหารงบประมาณ
ขอ ๗๒ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ อ นุ มั ติ ง บประมาณ ควบคุ ม ดู แ ล
รับผิดชอบการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีตามขอ ๗๓ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๗๓ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชี
ของพรรค
ขอ ๗๓ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย และหนี้สิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๔ พรรคและสาขาพรรค ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดรับการจดแจง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรคใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๕ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุ มั ติ ภ ายในเดื อ นเมษายนของทุ ก ป โดยแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบล ว งหน า และป ด ประกาศไว ณ
สํานักงานใหญและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๗๓
ขอ ๗๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน หรือ
แบบบัญชีรายชื่อ หรือแบบอื่นตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งมิใชแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อที่ย่ืนตอคณะกรรมการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

การเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๗ เมื่ อ มี ก ารบริ จ าคแก พ รรค ให พ รรคออกหลัก ฐานการรั บ บริ จาคให แ กผู บ ริ จ าค
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาค และจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๘ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าค ซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คาํ นวณเปนเงิน
ไดของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการให หรือใหใชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึง บั น ทึ ก ลงในบั ญชี และในกรณีที่ ไ ม อ าจคิ ด มู ล คา ได ให ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ ทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๙ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคและสมาชิก ซึ่งไดรับ
การบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามขอ ๗๘ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
การบริจาค
ขอ ๘๐ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค หรือ
ผูที่หัวหนาพรรคหรือเหรัญญิกพรรคมอบหมายนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรค
ขอ ๘๑ ให หั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรค
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๘๒ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๘๓ การเงินของพรรคใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินที่คณะกรรมการบริหารเปนผู
กําหนด
หมวด ๗
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกและบุคคล
สวนที่ ๑
การคัดเลือกสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๘๔ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกพรรค
ที่เห็นสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน
ตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาสงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค มติของคณะกรรมการ
บริหารพรรคในการคัดเลือกบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง
เพื่อใหทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดแผนยุทธศาสตรและดําเนินการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ภายใตกรอบแหงกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๘๕ ในกรณี ที่มี เ หตุ อัน สมควร คณะกรรมการบริห ารพรรคอาจเปลี่ย นแปลง หรื อ
คัดเลือกสมาชิกอื่นที่มีความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคเสนอชื่อลงสมัครก็ได
สวนที่ ๒
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๖ การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงทางการเมือง อาทิเชน ประธานสภาผูแทนราษฎร
รองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๘
การตีความขอบังคับและการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับและนโยบายพรรค
สวนที่ ๑
การตีความขอบังคับ
ขอ ๘๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจตีความและวินิจฉัยขอบังคับพรรค
ขอ ๘๘ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใด
ของพรรคจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสิทธิรองขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ขั ด แย ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห ง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปนอัน
ยกเลิกไป
สวนที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๘๙ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทําไดโดยหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(๑) เสนอโดยมติ ของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือมติของคณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคนจากทุกภาค โดยตองมีสมาชิกที่เสนอ
ในแตละภาคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) การเสนอโดยสมาชิกใหทําเปนหนังสือเสนอตอ หัวหนาพรรค พรอมดวย
ขอความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือแลวใหรีบเสนอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทราบและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาตอไป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๓) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย
ในการเปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมวด ๙
การใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๙๐ พรรคสงเสริมและสนับสนุนการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจัดใหมี
กิจกรรมเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางองคความรูและสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางวิถีชุมชนประชาธิปไตย
(๒) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนารวมกับเครือขายทางการศึกษา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา
เพื่อปลูกฝงใหครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ของไทย รวมทั้งสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ บทบาทหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ
(๓) จั ด กิ จ กรรมเผยแพร อบรมสั ม มนาให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไปที่
ประชาชนควรรู กฎหมายปกครอง กฎหมายสิ่งแวดลอม สิทธิหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
(๔) จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับการทําหนาที่ของพรรคการเมืองใหประชาชนไดรับทราบ
(๕) จัดกิจกรรมเวทีอ ภิปรายเปดโอกาสใหประชาชนได รับฟงขอ คิ ดเห็นที่เป น
ประโยชนจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือประเด็นสําคัญ
ที่สังคมใหความสนใจ
(๖) จัดทําวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซตของพรรค
เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร กิจกรรมของพรรค ไปสูสมาชิกพรรคและประชาชน
ไดอยางกวางขวางและทั่วถึง
(๗) จั ด ทํ า วารสารข า วพรรครายเดื อ นหรื อ รายสามเดื อ นตามความเหมาะสม
เพื่อเผยแพรผลงาน นโยบาย เจตนารมณ และกิจกรรมทางการเมืองของพรรคใหสมาชิกและประชาชน
ไดรับทราบ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๒๓
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(๘) จั ด ให มี เ วที ป ราศรั ย ทางการเมื อ งเพื่ อ ให ส มาชิ ก พรรคได แ สดงวิ สั ย ทั ศ น
แถลงผลงาน นโยบายพรรค ใหประชาชนและสมาชิกพรรคไดรับทราบตามวิถีทางแหงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๙๑ พรรคสงเสริมใหมีการปลุกจิตสํานึกและรณรงคใหสมาชิกพรรคและประชาชน
ทั่วไป มีความตื่นตัวทางการเมือง เคารพศรัทธายึดมั่นตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไมเห็นชอบกับอํานาจเผด็จการทุกรูปแบบ
หมวด ๑๐
การเลิกหรือการรวมพรรค
สวนที่ ๑
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๙๒ พรรคยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญมีมติเปนเอกฉันท
(๒) มีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย
(๓) มีการควบรวมพรรคการเมือง
เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรค ใหทรัพยสินตกเปนของมูลนิธิหรือ
องคกรสาธารณกุศลตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ขอ ๙๓ การยุบเลิกสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
การควบรวมพรรค
ขอ ๙๔ การควบรวมพรรค ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๙๕ การควบรวมพรรค จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ และมติใหรวมพรรค
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่เขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน คือ
๑. นายสุรสิทธิ์ ฉิมพาลี
หัวหนาพรรค
๒. พลเอก สําเนียง เสลาหอม
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓. นายวันชัย จุฬานนท
๔. พันตํารวจเอก ไพศาล คชทรัพย
๕. นายพิธาวัชร เลิศสิริสกุลสุข
๖. นายเจษฎา เอื้ออารีย
๗. นายไพบูลย โตวิริยะเวช
๘. นายธีรพัฒน เจียมอุทิศศักดิ์
๙. นางสาวหทัยรัชย เปาบุตร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

