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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมวลชน
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังมวลชน
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคพลังมวลชน ดังนี้
นโยบายพรรคพลังมวลชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ปฏิรูประบบการเมือง การปกครอง
มีเป้าหมายเพื่อให้การเมืองการปกครอง มีค วามโปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เช่น
๑.๑ ในทางการเมือง : ต้องมีกระบวนการคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองโดยเฉพาะผู้ที่จะดํารง
ตําแหน่งสําคัญ ทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
๑.๒ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ทางการเมืองสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้มากที่สุด ควรต้องแยกอํานาจบริหาร และอํานาจนิติบัญญัติออกจากกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
ทําหน้าที่ของตนในฐานะตัวแทนของประชาชน และรับผิดชอบต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่
๑.๓ ในทางการปกครอง : เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ให้ แ ยกออก
เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่ว นท้องถิ่น ซึ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ได้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ทับซ้อน การบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ซึ่งสองหน่วยงานดังกล่าว
สามารถดําเนินการได้เองอยู่แล้ว จึงควรยุบเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกไป หรือเปลี่ยนแปลงบทบาท
และหน้าที่ให้ความเหมาะสม ซึ่งจะทําให้ระบบการปกครองมีประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองงบประมาณ
และเวลาน้อยกว่ามาก เป็นต้น
เหตุผลที่การปฏิรูปต้องทําอย่างเป็นระบบ เพราะสังคมต้องมีทิศทาง และเป้าหมายที่แน่นอน
การปฏิรูปส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ แต่จะยิ่งก่อปัญหาในระยะยาวที่ไม่จบสิ้นอย่างปัจจุบัน
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๒. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรี เป็น แนวทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยได้ใช้มา
อย่ างช้า นาน จนถึง ปัจ จุ บัน นี้ ทั้ งที่ ส ภาพแวดล้อ มทางสั งคม เศรษฐกิ จและการเมื อง ทั้ งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้ งปัจจั ย การผลิต ต่าง ๆ และทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่เป็น รากฐานดั้ งเดิ ม
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้ว ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ระบบทุนนิยมด้วยกัน
ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สําหรับประเทศไทยที่สามารถใช้ระบบทุนนิยมแบบดั้งเดิมนี้
อยู่ได้อย่างยาวนาน เป็น เพราะปัจจัย ทางภูมิศาสตร์เป็นสําคัญ กล่าวคือ ประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้น ที่
อันเป็นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ในปัจจุบันสังคมโลก ได้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
และประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรไทยก็เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าเราไม่มีการปรับตัว
แบบขนานใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ประเทศเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความล่มสลายได้ เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน
และป้ อ งกั น บรรเทาปั ญ หาในอนาคต จึ ง ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป ระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทย
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะปัจจัย ทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีจะมีผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเป็น ต้องยกระดับและเพิ่มขีด ความสามารถทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
โดยมุ่งสู่การเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์เทคโนโลยี แทนการเป็นเพียงผู้ใช้อย่างปัจจุบัน
๓. ปฏิรูประบบการศึกษา และสวัสดิการทางสังคม
เนื่ อ งจากกระบวนการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ข องสั ง คมไทยถู ก ครอบงํ า ด้ ว ยระบบลั ท ธิ ค วามเชื่ อ
ความศรัท ธามาอย่ างยาวนานซึ่ งเป็น ผลมาจากปัจ จัย ต่า ง ๆ เช่ น ความเชื่อ ทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและรากฐานทางสังคมอื่น ๆ เป็นต้น
ถึง เวลาที่ก ระบวนการการศึ ก ษาเรี ย นรู้ จะต้ อ งแยกออกจากการเชื่ อ ถือ ศรัท ธาให้ ชัด เจน
เพื่อให้คนไทยรู้จักใช้ความคิด อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น และสามารถพัฒ นาองค์ความรู้ข องตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ได้ เพราะที่ผ่านมาการศึกษาเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบใหญ่ ไม่เป็นไปแบบวิทยาศาสตร์
คือ แยกความเชื่อ และการเรียนไม่ออก ทําให้ถึงจะมีคนเรียนเก่งมากแต่คนเก่งก็มีน้อย คนเรียนเก่ง
กลับไม่เป็นคนเก่ง จึงเป็นปัญหาที่รัฐจะต้องรับผิดชอบ เพราะถือเป็นปัญหาของสังคมโดยตรง ประชาชน
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คือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางสังคม ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ จึงต้องได้รับการปฏิรูปอย่าง
เป็นระบบ
สําหรับสวัสดิการทางสังคม ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบ และถูกทิศทางอย่างรอบด้าน
เพื่ อเป็ น หลัก ประกั น ในคุ ณ ภาพชี วิ ต การที่ จั ด ให้ อยู่ ในข้ อเดีย วกัน กั บการปฏิรู ปการศึ ก ษา เพราะ
ประชาชนไม่อาจมีการศึกษาที่ดีได้ ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เอื้ออํานวย เช่น ขณะเรียนหนังสือก็ต้องคิดกังวล
เรื่องการกินอยู่ การรักษาพยาบาล การเดินทาง เป็นต้น กล่าวคือ การศึกษาจะดีได้ก็ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากในกระบวนการยุติธรรมมีระบบ และขั้นตอนมากมาย และประชาชนก็ถูกปิดปากว่า
จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้น โอกาสที่ประชาชนคนธรรมดาสามัญทั่วไป จะเข้าถึงความยุติธรรมได้จริง
จึงเป็นไปได้น้อย บางคนแค่เงินจะนั่งรถไปศาลก็ยังไม่มีแล้ว จะหาเงินที่ไหนไปจ้างทนาย แล้วพวกเขา
จะเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างไร ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยนั้น รัฐควรหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ไม่ใช่ให้ประชาชนเดินไปหาความยุติธรรมเอาจากรัฐ ยิ่งโดยเฉพาะผู้ยากไร้แล้ว
เท่ากับพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน แล้วจะสรรหาความยุติธรรมให้กับพวกเขา
จากที่ไหนได้อีก ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจึงต้องได้รับการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ
๕. ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศน์
เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมและมี ร ายได้ จ ากภาคเกษตรเป็ น สํ า คั ญ
แต่เกษตรกรผู้เป็นกําลังสําคัญส่วนใหญ่ของแผ่นดินเป็นคนยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีบ้างก็น้อย
โดยที่ดินส่วนใหญ่จะตกอยู่ในการถือครองของนายทุน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหา
การบุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวน และที่อนุรักษ์ต่าง ๆ รวมทั้งบุกรุกที่ของเอกชน เป็นต้น นอกจากจะส่งผล
เสีย หายต่อ ประชาชนโดยตรง แล้ว ยังส่งผลเสีย หายต่ อเศรษฐกิจ สังคม และกระทบต่อ ความสมดุ ล
ของระบบนิเวศน์
จึงต้องมีการปฏิรูปที่ดินของประเทศไทยควบคู่ไปกับการคุ้มครองป้องกัน และรักษาความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ให้คงอยู่อย่างถาวร
ส่วนนโยบายอื่น ๆ พรรคจะส่งเสริม และดําเนินการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างสูงสุด โดยให้เ ป็น ไปตามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ งรัฐ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อบังคับพรรคพลังมวลชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคพลังมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัด ตั้งพรรค “พลังมวลชน”
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรีย กว่า พรรคพลังมวลชน เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
MASS POWER PARTY ชื่อย่อภาษาไทย พลช. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MPP.
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
พรรคพลั งมวลชนใช้เ ครื่อ งหมาย พระแม่โ พสพ มือ ขวากํ า รวงข้า ว มื อ ซ้า ยถือ หอยสั ง ข์
กํา ลัง หลั่ง น้ํา นั่ งบนแท่ น ที่ป ระทั บที่ มีฐ านใหญ่ มั่ น คง อยู่ ท่ ามกลางทุ่ งนาอัน กว้า งใหญ่ที่ มีร วงข้ า ว
สีทองบานอร่าม เบื้องหน้าที่ประทับมีดอกบัวทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ถัดจากดอกบัวมีรวงข้าวต่อตัวกัน
ทอดยาวขึ้นตามแนวโค้งของวงกลม
ถัด จากทุ่ ง ข้ า วเป็ น แนวเทื อกเขาที่ต่ อ ตั ว กัน เป็ น แนวยาว ฝั่ งซ้ า ยติด กั บ ทุ่ งนามี ต้ น ไม้ ใ หญ่
เบื้ อ งหลั ง ของพระแม่ ป รากฏแสงสี ท อง และมี รั ศ มี ป ระกายสี ม่ ว งชมพู และท้ อ งฟ้ า มี สี ฟ้ า สดใส
มีก้อนเมฆสีขาวลอยอยู่ตามแนวสันเขาเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามภาพที่ปรากฏข้างล่างนี้
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
(๑) ผู้หญิงที่มือขวากํารวงข้าว มือซ้ายถือหอยสังข์กําลังหลั่งน้ํานั่งอยู่บนแท่นฐานที่ประทับ
ซึ่งอยู่กลางทุ่งนาข้างสีทองอันกว้างใหญ่ หมายถึง พระแม่โพสพผู้นําความสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยพืชพรรณธัญญาหาร
และนํามาสู่ชาวโลก
(๒) มีกอบัว และดอกบัวสีชมพู ๒ ข้าง ด้านหน้าฐานที่ประทับ หมายถึง ความมีคุณธรรมนําหน้า
และสังคม เต็มไปด้วยความรักสามัคคี
(๓) รวงข้ า วที่ ท อดตั ว ต่ อ กั น ขึ้ น ไปตามแนวโค้ ง วงกลม หมายถึ ง ความเจริ ญ งอกงาม
ความรุ่งเรือง
(๔) ต้นไม้ใหญ่ หมายถึง ความสงบสุข ร่มเย็น
(๕) เทือกเขา หมายถึง ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของแผ่นดิน
(๖) รัศมีสีทอง หมายถึง ความเจริญและความหวัง
(๗) ประกายแสงสีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
(๘) ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส หมายถึง ความหวัง ความบริสุทธิ์ ความโปร่งใสและความยุติธรรม
(๙) ก้อนเมฆ หมายถึง ความสมดุลของธรรมชาติ มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
(๑๐) วงกลมสีทองที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
(๑๑) ตัวอักษรสีดําของชื่อพรรคทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่น
ของพรรคพลังมวลชน
(๑๒) พระอาทิตย์ หมายถึง ความมีพลังอันแข็งแกร่งของพรรคพลังมวลชนที่จะไม่มีวันมอดดับ
(๑๓) พระจันทร์ หมายถึง พรรคพลังมวลชนคือ แสงส่องนําที่จะนําประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ข้อ ๕ สํา นั กงานตั้ง อยู่ ณ บ้ า นเลขที่ ๘๙/๒๕ หมู่ ที่ ๖ แขวงท่ า แร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังมวลชน ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า “พรรคพลังมวลชน”
สาขา.....................................
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรค ให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญ่พรรค
หรือต่อประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับใบสมัครแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
บัตรประจําสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ได้เป็น สมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัด ค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ กพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ ถือ ว่ าสมบู ร ณ์เ มื่อ ได้ยื่ น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ ารงตํ า แหน่ งเป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎร ด้ว ยมติข องพรรคต้องเป็ น มติข องที่ป ระชุ มร่ ว มของคณะกรรมการบริ หารพรรค
และสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรค และมติ ดั ง กล่ า วมี ค ะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้
ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน ที่พ รรค
มีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และศาลรัฐธรรมนูญ วิ นิจฉัย ว่า มติดังกล่าวมิได้ มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญได้ ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกภาพของภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าพันคนขึ้นไป อย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) สิทธิได้รับคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวง
ที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
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(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ อุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
(ข) เป็ น ผู้ ที่พ ร้อ มที่ จะเสี ย สละและพากเพีย รในการทํ างานเพื่ อ พรรคและอุ ด มการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ อุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางพรรคสาธารณชนต่อไป
(ง) เป็น ผู้ที่ มีปัญ หาขัด แย้ ง หรื อข้อบกพร่อง จนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค ผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติต ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนิน การทางการเมื องอย่า งจริ งจัง และต่อเนื่อง เพื่อ ให้พ รรคได้ ก้าวไปสู่
การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศ ตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
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(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ ค วามสํ า คัญ แก่ ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท่ า นอย่ า งเต็ ม รูป แบบ โดยให้ ถื อ ว่ า
สมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญ และเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม
เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ งเสริ มให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เข้ า ชม หรือ เข้า ฟั ง การอภิป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหาร และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ค วามเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหาร และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์
สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ต้องปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิ บัติ ง านของพรรคไม่ พึ งนํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด้มี ม ติไ ว้ ไปเปิด เผยต่ อบุ ค คลอื่ น
แม้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ ง และทํ า ให้ ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติ และดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรม และอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๓) ต้องศึกษา และทําความเข้าใจนโยบาย และข้อบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานัก และรับผิดชอบต่องาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี และมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหน้าหน้าพรรค
(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 ต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ ๑๙
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(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อจากที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
(๔) ให้ ส มาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ ก
เป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่ ว ถึ ง กั น ผู้ ถู กเสนอชื่ อ เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก็ ไ ด้
แต่ผู้เสนอชื่อและผู้รับรองใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจ
แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม เข้าทําหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ท่พี ้นจากตําแหน่ง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้น เป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง
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หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรีย กประชุมใหญ่เพื่อดําเนิน การ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําเหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บ และจัด ตั้ งหน่ว ยงานต่า ง ๆ เพื่อปฏิ บัติงานให้เป็น ไปตามนโยบาย
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ การเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบสัด ส่ว น โดยจัดสรร
เป็นจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชี
ที่ยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) ยุบเลิกพรรค
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(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการ หรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนิน งานของพรรค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต่ า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนผู้ อํ า นวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผู้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก พรรค
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค หรือตําแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎ ระเบียบ
ของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได้ โดยการเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็น ผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหน้าที่ควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามหัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ ส่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปด้วย
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ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้ง
ต่อตัวแทนสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน
และเมื่ อ สาขาพรรคได้ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรค เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค แล้ ว ให้ แ จ้ ง
สํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน
นับ แต่ วั น ที่ป ระชุ ม จัด ตั้ ง สาขาพรรค เพื่ อ ดํ าเนิ น การตามกฎหมายต่ อ ไป การประชุ ม เพื่อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบีย นราษฎรอยู่ในจังหวัด นั้น ๆ เข้าร่ว มประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยการลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง 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) กรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้ว เลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกคนครบตาม (๑)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรอง และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดการรับสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการ และรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รบั ผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุม ใหญ่ สาขาพรรค โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิท ธิยับยั้ง มติค ณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ วัน
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิด ชอบตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ -รายจ่ า ย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง หรื อ มี ม ติ ใ ห้ ยุ บ สาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรค เป็นผู้ทําหน้าที่แ ทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
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ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้ น จากตํ า แหน่ ง อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต่ อ ไปจนกว่า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ ป ระธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอี ก หนึ่ ง คนเป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้น เข้าร่ว มประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้
ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบ
ตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนิน การจัด ตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีได้ เมื่อสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
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จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองร้อยคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ต้ องมีส มาชิ กตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า สองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรีย กประชุม ใหญ่ ทุกคราว ให้หั ว หน้ าพรรคแจ้งกํ าหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือตามคําขอ
จากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะกรรมการทั้ ง หมดร่ ว มกั น
ขอให้เปิด ประชุมพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีว าระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติ
อย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค
เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าคนใดคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

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
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้เห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มา หรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็น ผู้ กํ าหนดวั น เวลา หรื อเรี ย กประชุ ม พิเ ศษอี ก ก็ ได้ ต ามความจํา เป็ น หรื อตามคํ า ขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็น ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ประธานได้ ก็ให้ร องประธาน
สาขาพรรคทําหน้าที่ แ ทนและให้เลขานุก ารสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุ ม แต่ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชี
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดงรวมไว้
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียม และค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้า หรือบริจาคของพรรค
(๓) เงิน ทรัพ ย์สิน และประโยชน์อื่น ใดอันอาจคํานวณเป็น เงินได้ที่ได้จากการจัด กิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใด อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ ากการบริ จ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิก พรรคการเมื องอาจเสีย ค่าบํ ารุ งพรรคประจํ าปี ส่ว นอั ต ราที่จ ะเก็บ เท่ าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นตามบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่า วหาสมาชิก ของพรรคคนใดว่ าได้ กระทํ า หรือ ละเว้ น การกระทํ าอั น ควร
แก่การลงโทษ ต้องทําหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่ง หลายคน ทํ าการสอบสวนข้อกล่าวหา ถ้ าสอบสวนแล้ ว เห็น ว่าไม่มี มูล หัว หน้ าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการ หรือสมาชิกสามัญไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าพรรคได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจ ารณาข้อ กล่าวหา สมาชิ กต้องให้โ อกาสแก่ ผู้ถูกกล่า วหาแก้ข้ อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาออกจาก
ทะเบียน ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๓ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและนโยบายของพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๑ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การยุบเลิกพรรค และสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคต้องยุบเลิก ให้ทรัพย์สินของพรรคภายหลังที่เหลือจากการชําระบัญชีแล้ว
ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาทางการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังมวลชน
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังมวลชน จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายกรภพ ครองจักรภพ
หัวหน้าพรรค
๒. นายประหยัด สุวรรณรัตน์
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายชัยโรจน์ นันทกีรติพัฒน์
เลขาธิการพรรค
๔. นายสากล ผอมเขียว
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวนิสารัตน์ สืบสาย
เหรัญญิกพรรค
๖. นางดารณี อรุณพงษ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายธาดา โสมสิริวัลย์
โฆษกพรรค
๘. นางสุนาถ ช่วยสถิตย์
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

