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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคุ้มเกล้าไทย
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคคุ้มเกล้าไทย
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ใน
ทะเบีย นพรรคการเมือ ง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีร ายละเอีย ด
เกี่ย วกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการพรรคการเมือง
ของพรรคคุ้มเกล้าไทย ดังนี้
นโยบายพรรคคุ้มเกล้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
นโยบายหลัก
พรรคคุ้มเกล้าไทย ได้รวบรวมผู้คนเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไปในทิศทางแห่งการเมืองไทย
ฟื้น ฟูยุท ธศาสตร์ รูปโฉมแบบเข้าใจง่าย ๆ ทุกภาคส่ว นมีส่ว นร่ ว มแก้ไ ข เปลี่ย นแปลง ไม่อ่อนแอ
ต่อสังคมยุคปฏิรูปการเมือง คู่กับเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ควบคู่กันไปแบบยั่งยืน โดยประชาชน
เป็น เจ้าของกัน ทั้งหมด และเป็น ผู้กําหนดการดําเนิน การด้ว ยการเข้าใจ เข้ าถึง ตามวิถี ท างอธิปไตย
แห่งรัฐธรรมนูญของไทย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือร่วมแรง รวมใจ
ให้ ป ระเทศชาติ ข องปวงชนชาวไทย เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสื บ ต่ อ ไปตามระบอบประชาธิ ป ไตย ให้ เ ท่ า กั บ
นานาอารยประเทศเพื่อน ๆ ประเทศข้างเคียงของประเทศไทย ซึ่งเชิด ชูไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ดํารงไว้คู่ปวงประชาชนทั้งแผ่นดิน
นโยบายพรรค
๑. ด้านการเมืองและการปกครอง
๑.๑ ส่งเสริมให้ มีการกระจายอํานาจ การเมืองการปกครองไปสู่ ประชาชนทุกหมู่เหล่ า
ให้ตื่นตัว คําว่า ประชาธิปไตย ช่วยกันสร้าง และหวงแหน รักษาไว้ อันจะนําไปสู่ความมีเสถียรภาพ
เอกภาพ อัน เป็น แก่น แท้ รากฐานในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสถาบันของ
ครอบครัวแต่ละครอบครัว และส่วนตัวสมบูรณ์ พูนสุขสมหวังทุกอย่างแห่งการธํารงไว้
๑.๒ พรรคคุ้มเกล้าไทย จะขอปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และธุรกิจอย่างจริงจัง
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๑.๓ พร้อมจะส่งเสริม คนดีมีฝีมือเข้ามาทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กรของสถาบันนั้น
แบบยั่งยืนด้วยศักยภาพ สติปัญญา อย่างมีพลังใจ พลังกาย
๑.๔ พรรคคุ้ มเกล้า ไทย จะส่ง เสริ ม ให้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจในระบอบประชาธิ ปไตย
แก่สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง และชัดเจน
๒. นโยบายด้านการบริหารการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมการศึกษาบูร ณาการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่ชั้น ประถมปีที่ ๑ จนถึงขั้น
ปริญญาตรี
๒.๒ มีเงินทุนหมุนเวียน มีคอมพิวเตอร์ หรือมีโน๊ตบุ๊คแจกฟรี ถึงในระดับอุดมศึกษา
๒.๓ โดยพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น อ่าน เขียน ภาษา ไปถึงการเมือง การปกครอง
๒.๔ ปลูกฝังด้วยพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ เร่งสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ไปสู่นานาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมทุกครั้งในการสร้าง
และส่งเสริมการผลิต เช่น ผลิตทางการเกษตร กระตุ้นแนวทางการประกันราคาผลผลิตเกษตรกร มีเงินทุน
ให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอย่างทันเหตุการณ์ โดยเว้นดอกเบี้ยในการกู้ยืม
๓.๒ เร่งส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้เร็วที่สุด สามารถส่งเสริมสินค้าที่ได้มาตรฐาน
สู่ตลาดได้อย่างชัดเจน
๓.๓ เร่งส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปให้ถึงเป้าหมายพร้อม ๆ กันสู่ตลาดหลักทรัพย์
อย่างรวดเร็วและชัดเจน ซึ่งสมาชิกประชาชน และมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการผลักดัน
ตามแผนงานเศรษฐกิจของพรรคคุ้มเกล้าไทย
๔. นโยบายด้านสังคม
๔.๑ เร่งส่งเสริมให้ภาครัฐกระจายอํานาจในการช่วยให้มีสวัสดิการ ในการเป็นประชาธิปไตย
มีรายได้ ให้มีเงิน สนับสนุนการดํารงชีพให้ชัดเจน แต่ละครอบครัว ด้วยการเริ่มตั้งแต่เป็นกลุ่ม และ
องค์กรจัดเป็นรูปแบบให้ชัดเจนและมีเป้าหมาย
๔.๒ เร่งส่งเสริมด้านสังคม จริยธรรม มีกองทุนสวัสดิการ เล็งเห็นความสําคัญค่าครองชีพ
ข้าราชการ หรือภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
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๔.๓ เร่งส่งเสริมฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กองทุนสวัสดิการท้องถิ่น เร่งรัดให้ทุกคนมีงาน
และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกฎ ระเบียบทางสังคมเพื่อให้ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด
๔.๔ เร่งส่งเสริมหลักประกันในชีวิตครอบครัว การจัดการในด้านทางสังคม ให้มีส่วนร่วม
กลุ่มมวลชนให้มีพื้นฐานความคิดให้มาก และเสมอภาคซึ่งกันและกัน
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข
๕.๑ รักษาพยาบาลฟรี มีระบบประกันสุขภาพ ส่งเสริมการปฏิรูปกฎ ระเบียบและค้นคว้า
การวิจัยทางการแพทย์ ทั้งเวชภัณฑ์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
๕.๒ ออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งประชาชนกั บ แพทย์ หรื อ สิ ท ธิ ป ระชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
กับกระบวนการองค์กรแพทย์อย่างเป็นธรรม และสิทธิสําคัญ ๆ ของประชาชน
๕.๓ เร่งรัดส่งเสริม จัด ตั้งอาสาสมัครหน่วยแพทย์ประจําหมู่บ้านอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
อย่างทันท่วงที อบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง การแพทย์
๖. นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม
๖.๑ เร่งส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๖.๒ ให้ทุกกลุ่มทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ให้สมเหตุ สมผล สิทธิต่อมนุษย์อย่างเป็นธรรม
หรือปฏิบัติไม่เห็นแก่ได้ด้ว ยผลประโยชน์นั้นคือสิ่งที่พ รรคคุ้มเกล้าไทย ได้มีการคิดและตั้งปฏิญาณไว้ว่า
จะผลักดันให้อย่างเป็นธรรมต่อประชาชนทั้งประเทศ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความสุข
ของประชาชน ทุกกลุ่มทุกองค์กรที่มิได้กระทําความผิดนั้น ๆ
๗. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
การมีศาสนาดํารงไว้ทุก ๆ ประเทศนั้น ต้องมีการยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้คิดจะทําอะไรต้องมี
จิตสํานึกตลอด พรรคคุ้มเกล้าไทยจะสร้างจิตสํานึกของพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่รากฐานการศึกษา
ส่ง เสริม สร้ า งให้ มี จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี มี จิ ต สํ า นึ ก เป็ น รากฐานแห่ ง การใช้ชี วิ ต ประจํ าวั น ของสั ง คม
เพื่อประเทศชาติในวัน ข้างหน้า พร้อมวางพื้นฐาน วัฒนธรรม ศิลปะ สิ่งที่สําคัญของชาติบ้านเมือง
การเป็ น ประชาธิป ไตยทุ ก ๆ อย่า งก่ อเกิด จากการนับ ถือศาสนา ทุ กศาสนา เป็น ปั จจั ย สํา คัญ ของ
การปกครอง
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๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ
๘.๑ ส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีให้สังคมโลก และสังคมประชาชนทั่วโลกมีความสามัคคี ให้รู้จัก
ประเทศไทย นําแผนงานนโยบายการทําการค้าสู่ตลาดโลกแห่งเสรี
๘.๒ สร้างความแน่นแฟ้น กับมวลมิตรประเทศเพื่อนบ้าน
๘.๓ ส่งเสริมให้ประเทศไทยของเรา ให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุด สู่ตลาดโลก
๙. นโยบายด้านการป้องกันประเทศ
๙.๑ พรรคคุ้มเกล้าไทย รวมพลังประชาชนเป็นกองทัพประชาชน ช่วยส่งเสริมเติมให้ชีวิต
๙.๒ สํานึก ในด้ านรัก ทหาร รั กประเทศชาติ และให้ ท หารรักประชาชน เข้า ถึงเข้าใจ
ในการทูต ก็จะต้องส่งสาร ส่งความเข้าใจให้กับประชาชนและนานาประเทศรู้จักกองทัพ ไทยช่ว ยเหลือ
ประชาชนอีกทางหนึ่ง
๙.๓ กองทัพจะต้องลงสู่ท้องถิ่นร่วมมือพัฒนาให้ความรู้ประชาชน
๙.๔ ส่งเสริมให้มีกองกําลังสํารอง ผู้ช่วยทหารยามขาดแคลน ฝึกวิธีการช่วยเหลือ
ข้อสรุปนโยบายพรรคคุ้มเกล้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ยึด มั่น ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข รวมแล้ว คือ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เรียนฟรี ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาตรี อย่างเข้าใจแท้จริง
๓. ส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจให้สอดคล้องการดํารงชีวิตประจําวัน
๔. ส่งเสริมสร้างจริย ธรรมในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ และมี
กองทุนสวัสดิการข้าราชการประจํา หรือเกษียณอายุ
๕. รักษาพยาบาลฟรี มีระบบประกันความเสี่ยงสุขภาพตลอดชีวิต
๖. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนให้เข้าใจ
๗. ส่งเสริมศาสนาประจําชาติ ให้เข้าถึงรากฐานชีวิตประจําวัน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้บริหารระดับประเทศ
ปลูกฝังจิตสํานึกให้เข้าใจแท้จริง
๘. ส่งเสริม สัมพันธ์ไมตรีให้นานาประเทศเข้าใจประเทศไทย เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าลงทุนที่สุด
๙. ส่งเสริมรวมพลังประชาชน ให้เป็นหนึ่งในกองทัพ จัดให้มีกําลังสํารอง อาสาสมัคร ช่วยชาติ
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ข้อบังคับพรรคคุ้มเกล้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับพรรคคุ้มเกล้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคคุ้มเกล้าไทย เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติเป็นเอกฉัน ท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคคุ้มเกล้าไทยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคคุ้มเกล้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ เรีย กว่า พรรคคุ้มเกล้าไทย เขีย นภาษาอังกฤษว่า
KHUM KLAOW THAI PARTY ชื่อย่อภาษาไทย ค.ก.ท. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ KKT.
ข้อ ๔ เครื่องหมายและความหมาย
(๑) พรรคคุ้มเกล้าไทย ใช้เครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ์ “โลโกพรรคคุ้มเกล้าไทย” เป็นฐานรองรับด้ว ยการผูกโบ พลิ้วอ่อนไหว
สะบัดแต่มั่นคงด้วยความแข็งแรงบนฐานที่มั่นคง แล้วเกิดเป็นดอกบัวขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างเปรียบเสมือน
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หนึ่งมีจิตใจที่อ่อนโยน มีความมั่น คงในคุณธรรม จริย ธรรม ในด้านจิต สํานึก ด้านความพร้อมเพีย ง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และพลังใจอย่างชัดเจน ประกอบเป็นรูปคุ้มด้วยเจดีย์ หมายความว่า ความรัก
ความสามัคคี ความอ่อนโยน และความนอบน้อมให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมมีอักษรย่อตรงกลางว่า
“คกท” หมายความว่า คุ้มเกล้าไทย ด้ว ยฐานความมั่น คงตรงกลาง เปรีย บเสมือนความแข็ง แกร่ง
และยั่งยืน ส่วนด้านบน เป็นรูปเจดีย์ ๔ ชั้น และมีก้างปลาอยู่ตรงรูปเจดีย์ ความหมาย คือ การทํางาน
ที่มีฐานรองรับ มีระเบียบ มีขั้นตอน มีความกลมเกลียว ความแข็งแรง ความยั่งยืน เปรียบเสมือน
ร่วมจิตร่วมใจไปในทางทิศทางเดียวกันทุกศาสนา สีหมายความว่า พลังแห่งความสําเร็จ
ข้อ ๕ สํา นัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่ เลขที่ ๔/๕๓๒ หมู่ ที่ ๗ หมู่บ้ านธนะสิ น ถนนนวมิน ทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคคุ้มเกล้าไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า สาขาพรรคคุ้มเกล้าไทย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตัวเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมี
สมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
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ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่า
สองคนและต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้าน ให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แล้วแต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็น สมาชิ กของพรรคการเมือ งในขณะเดีย วกั น เกิน กว่า หนึ่ งพรรคการเมือ ง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบีย น
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้น ดํารงตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้น สุดลงนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
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ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็ น ผู้ ที่ พ ร้ อ มจะเสี ย สละและพากเพีย รในการทํา งานเพื่ อ พรรค และ
อุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้ง หรือข้อบกพร่องจนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมการณ์ของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
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(๒) สนับสนุน สมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นิน ทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่
การมีบ ทบาททางการเมื องและเข้ าสู่ก ารบริ หารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุเป้ าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว่ า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่า
สมาชิกเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

๗ เมษายน ๒๕๕๔

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพเพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิท ธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพ ยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิท ธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต่ ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ ท างการเมืองหรือ การดํ าเนิ น กิจ กรรมทางการเมือ ง
อย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับต้องยึดมั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี
หรือวิพ ากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้ว ยกัน หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิด
ความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้ง ความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ของพรรค ทั้งนี้
ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิ บัติ ง านของพรรคไม่ พึง นํา ความลั บของพรรคที่ ได้มี มติ ไว้ ไปเปิด เผยต่ อ
บุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและให้
ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๔๙
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๗ เมษายน ๒๕๕๔

หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็น องค์กรหลัก
ในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้ หั ว หน้ า พรรคที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให้ เ ป็ น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมใหญ่กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิก ที่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ใหญ่ เ ป็ น ผู้เ สนอชื่อ สมาชิก เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๔

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจาก
ภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้
แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกหรือขาดสมาชิกภาพ ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตํ าแหน่ ง กรรมการบริ หารพรรคว่ างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้อํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอัน เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรื อครบวาระ และนอกเหนื อจากที่ กํ าหนดในข้ า งต้ น ให้ หั ว หน้ าพรรคมีอํ า นาจเรี ย กประชุ มใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
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จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติข อง
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของพรรค และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุ มไม่ ให้พ รรคการเมืองและผู้ ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมั ครรั บเลื อกตั้ ง
ใช้วงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พ รรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชี
รายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขต
เลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่า ใช้ จ่า ยจัด สรรตาม (๑) และ (๒) ให้ เป็ น ไปตามมติ ข องที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ
ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้ดําเนินงานของพรรค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
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(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัด หาทุ น และดูแ ลทรั พ ย์สิ น ต่า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิน และทรัพ ย์ สิ น
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่า ง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําหรือชั่วคราวพรรค
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งกําหนดมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรค มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรียกประชุมใหญ่ข องพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เ รีย กประชุม ร่ว มระหว่า งคณะกรรมการบริห ารพรรคกับ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
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(๒) รองหัว หน้าพรรค มีอํานาจหน้า ที่ค วามรับผิด ชอบตามที่หัว หน้าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและให้รับ ผิด ชอบโดยตรงจากหัว หน้า พรรคหรื อรองหัว หน้ าพรรคในกิจ การ
ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริห ารพรรค คณะที่ ป รึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหน้าที่รับ ผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่กรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจาก
ตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรค มีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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หมวดที่ ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิ จารณาส่งผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง เป็น สมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งแบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งและแบบสัดส่ว นของพรรคการเมือง ให้เป็น ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ ส่ งผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ ส มาชิก ผู้ ริ เ ริ่ม จั ด ตั้ งสาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภูมิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พ รรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญ ชี
รายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
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ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัว แทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป็ น ครั้ง แรกภายในหกสิบ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได้ ป ระชุม สมาชิ กพรรคเพื่อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็น ลําดับแรก แล้ว เลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมสาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรคหรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๔

(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณี ป ระธานสาขาพรรคไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ผู้ ที่ มี ตํ า แหน่ ง
รองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุม ใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็น เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ–รายจ่าย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธาน
สาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการอื่น ๆ ของสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนิน การเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม่ภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ทําหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปีและ
รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
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ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่ วิสามัญ อาจมีได้เมื่ อสมาชิก เป็นสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับถัดมาทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
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ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น ประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็น เลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัว หน้าพรรคการเมื อง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินงานของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํ าเนิน งานสํ าหรับ ปีต่ อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัว หน้าพรรคแจ้งกําหนดการประชุมให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ต ามความจําเป็นหรือ
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ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการการบริ ห ารที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก่ อ นการประชุ ม ใหญ่ ป ระจํ า ปี ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป็ น การเลือ กตั้ ง แทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร่ ว มประชุ ม กรณี มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
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ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น
หรือตามคําร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ
ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นจะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการจัดทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
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ในกรณีที่มีการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มี
การทําบัญชีของพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญ ชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
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ข้อ ๖๐ สมาชิ กพรรคการเมืองอาจเสีย ค่ าบํารุ ง พรรคประจําปี อัต ราส่ว นที่จะเก็บเท่าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การลงโทษ
ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณี ที่หั ว หน้ า พรรคเห็น ว่ าควรได้รั บ การลงโทษ โดยการให้พ้ น จากการเป็ น
สมาชิกพรรค ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ท รัพย์สินที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคุ้มเกล้าไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคุ้มเกล้าไทย จํานวน ๑๕ คน คือ
๑. นายศิริ ฐวลางกุล
หัวหน้าพรรค
๒. นายพงศ์พันธุ์ สายคําภา
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายคําตัน เวียงจันทร์
รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวลิเภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ง

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕. นางสาวนภาพร น้อยสุข
๖. นางสาวรัสรินทร์ ชวะวิทย์วรโชติ
๗. นายวริศ ดารอด
๘. นายณัฐภพ ศิริวงษ์
๙. นางสาววรารัตน์ วระราโภ
๑๐. นายธีรดิษฐ์ หอมหวล
๑๑. นายอนันต์ ขําเขียว
๑๒. นายบริวรรณ ประจันตเสน
๑๓. นายเจนวิทย์ ศรีรพีพัทธ์
๑๔. นางสาวชัชชนัญ คล้ายมาลา
๑๕. นางอรยา เกตะวันดี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๗ เมษายน ๒๕๕๔

รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

