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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสังคมไทย
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังสังคมไทย
ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีร ายละเอีย ด
เกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งและรายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองของพรรคพลังสังคมไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสังคมไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มงบประมาณ สนับสนุนอุตสาหกรรม ๑๐ ประเภท ประกอบด้วย
๑.๑ อุตสาหกรรมการเงิน
๑.๒ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
๑.๓ อุตสาหกรรมแฟชั่น
๑.๔ อุตสาหกรรมอาหาร
๑.๕ อุตสาหกรรมซอฟแวร์
๑.๖ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๑.๗ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
๑.๘ อุตสาหกรรมการแปรรูปสมุนไพร
๑.๙ อุตสาหกรรมการเกษตร
๑.๑๐ อุตสาหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ด้านสังคม
๒.๑ เพิ่มงบประมาณสวัสดิการชุมชนทุกชุมชนทุกรูปแบบ
๒.๒ สนับสนุนธุรกิจครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ลดการว่างงาน
๒.๓ เพิ่มอัตราค่าจ้างให้มีความสมดุลในทุกพื้นที่
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๓. ผู้บกพร่องทางร่างกายและผู้ด้อยโอกาส
๓.๑ ให้เด็กผู้มีความบกพร่องทางร่างกายทุกคนเข้าโรงเรียนอนุบาล
๓.๒ เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่มีเด็กบกพร่องทางร่างกายทุกประเภท
๓.๓ เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียนสําหรับเด็ก
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายทุกประเภท
๓.๔ ฝึกอบรมอาชีพผู้บกพร่องทางร่างกายทุกประเภทได้มีอาชีพอิสระพึ่งตนเองได้
๓.๕ เพิ่มงบประมาณกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
๔. ด้านการศึกษา
๔.๑ เพิ่มงบประมาณให้กับอาชีวศึกษา
๔.๒ ฝึกอบรมเส้นทางอาชีพให้กับผู้จบมัธยมปลายที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
ให้มีทักษะการทํางานสมัยใหม่
๔.๓ เพิ่ มงบประมาณในการผลิต นัก วิจั ย และนั กวิ ท ยาศาสตร์ ท างเทคโนโลยี เข้ า สู่
ตลาดแรงงานอุสาหกรรมระดับสูงของประเทศ เป็นแรงผลักดันในการแข่งขันของประเทศ
๔.๔ เพิ่มงบประมาณในการจัด การศึกษาภาคประชาชน ให้เ ข้าถึงผู้ เรีย นทุ กโอกาส
ทุกสถานที่ตลอดชีวิต
๕. ด้านสาธารณสุข
๕.๑ เพิ่มงบประมาณในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลเพื่อบริการผูบ้ กพร่อง
ทางร่างกายทุกประเภท
๕.๒ เพิ่ มงบประมาณในการจั ด ซื้ ออุ ปกรณ์ เ ครื่ องมือ แพทย์ สมั ย ใหม่กั บโรงพยาบาล
ในท้องถิ่น
๕.๓ เพิ่มงบประมาณในการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุข
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางธรรมชาติ
- เพิ่ม งบประมาณการรณรงค์ล ดความฟุ่มเฟือยในการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ รักษา
ความหลากหลายในธรรมชาติ ลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
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ข้อบังคับพรรคพลังสังคมไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคพลังสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัด ตั้งพรรคพลังสังคมไทย
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเป็น แนวทาง
และหลั ก เกณฑ์ ใ นการบริห ารพรรคและการดํ า เนิน กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให้ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า พรรคพลังสังคมไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“PALUNG SUNGKOM THAI PARTY” ชื่อย่อภาษาไทยว่า “พสท.” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PSTP”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลังสังคมไทยใช้เครื่องหมาย
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
เป็นรูปคน ๕ คน มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีความบกพร่องทางกายและสายตา ยืนจับมือกันและ
นั่งรถเข็น ๑ คน อยู่ภายในวงกลมชั้นใน และวงกลมชั้นนอกมีข้อความเป็นภาษาไทยว่า พรรคพลังสังคมไทย
ข้อความเป็นภาษอังกฤษว่า “PALUNG SUNGKOM THAI PARTY” และมีค วามหมายว่า รวมคน
ทุกกลุ่มเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
ข้อ ๕ สํ า นั ก งานใหญ่ พ รรคพลั ง สั ง คมไทย ตั้ ง อยู่ ณ บ้ า นเลขที่ ๓๖/๒๑ หมู่ ที่ ๙
ซอยสหกรณ์ ๓ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ โทรศัพ ท์
๐๒–๕๘๓๔๙๓๗
ข้อ ๖ สาข าพ ร รคพ ลั ง สั ง ค มไท ย ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด ให้ เ รี ย กว่ า
พรรคพลังสังคมไทย สาขา………...จังหวัด...........................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งกํา หนด และให้ คํารั บรองว่ าตนมิได้ เป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
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ให้ น ายทะเบี ย นสมาชิ กพรรคเสนอใบสมัค รสมาชิก พรรค ต่ อ คณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือ มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ ง (๒) ให้ ถื อ ว่ า สมบู ร ณ์ เมื่ อ ได้ ยื่ น ใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
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 ทนราษฎรด้ว ย มติของพรรคต้องเป็นมติข องที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้ าสมาชิ กผู้นั้ น ได้ อุท ธรณ์ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวั น นับ แต่วั น ที่ พ รรคมีม ติคั ด ค้า นว่ า
มติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า
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มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให้ เ ป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใน
การเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็น ผู้ที่ไม่มีปัญหาขัด แย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ว มรั บผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรค และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พ รรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ในทุกระดับ และให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมี
บทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืดและส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ ค วามสํ าคั ญ แก่ มวลสมาชิ กพรรคทุ กท่ า นอย่า งเต็ มรู ปแบบ โดยให้ ถือ ว่ า
สมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่ อเป็น การส่ งเสริ มความรู้ ความเข้า ใจทางการเมือ งแก่ส มาชิก และประชาชน
โดยทั่ ว ไปอั น จะส่ ง ผลให้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภา เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพลังสังคมไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้
ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อ มูลข่ าวสารทางด้านการเมือ ง เศรษฐกิจและสั งคม
เพื่อกระตุ้น เตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่ว มทางการเมือง เพื่อสิท ธิประโยชน์ของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริ มให้มีก ารรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่ว ไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่ว มกัน
สร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของพลังสังคมไทย จึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ต้องยึดมั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ ใ ช้ ค วามเป็ น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้ องไม่โ จมตี หรื อ
วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ สมาชิ ก พรรคด้ ว ยกั น หรื อ องค์ ก รของพรรคต่ อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิบั ติง านของพรรคไม่ พึงนํา ความลับ ของพรรคที่ได้ มีมติไ ว้ไปเปิด เผยต่ อบุค คลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เป็น คณะกรรมการบริห ารพรรค ซึ่งเป็น องค์กรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน 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 ต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึง ความอาวุโ สทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสีย สละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีจํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่ว มประชุมใหญ่เป็น ผู้เสนอชื่อสมาชิก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็น
กรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่น ใบลาออกต่อหัว หน้าพรรค หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือ เจตนาละเลยการยื่ น บัญ ชีแ สดงรายการบั ญ ชี ท รัพ ย์สิน และหนี้สิ น ต่อ ทาง
ราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัว หน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิ ด กรณีอื่ น อัน เป็น เหตุ ใ ห้ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะ หรื อ
ครบวาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรีย กประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ใช้เกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรร
เป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละ
บัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ ายเกี่ย วกั บการเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร แบบแบ่ ง เขตเลือ กตั้ ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
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(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต่ า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่ น ที่ค ณะกรรมการบริ หารพรรคเห็น สมควร ซึ่ง ไม่ขัด ต่ อกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็น ผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และการพ้ น จาก
ตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภมู ิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ่ น
จังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
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(๒) ให้ผู้แ ทนสมาชิ กผู้ริเริ่มจัด ตั้ง สาขาในจังหวั ด นั้น ๆ ยื่น แสดงความจํานงเพื่อขอจัด ตั้ ง
สาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญ ชี
รายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว
ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วั น ที่ประชุ มจัด ตั้งสาขาพรรคสาขาเพื่ อดําเนิน การตามกฎหมายต่ อไป การประชุ ม
เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคดัง กล่า ว ต้องมีสมาชิก ของพรรคซึ่งมี ภูมิลํ าเนาตามหลั กฐาน
ทะเบี ย นราษฎรอยู่ ใ นจั ง หวั ด นั้ น ๆ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า สิ บ คน โดยการลงมติ เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคให้ลงคะแนนลับ
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) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
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ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคเลื อ กกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
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(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เลือกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุมใหญ่สาขาพรรค โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีค วามจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน สามวัน
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธานสาขาพรรค
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขา
พรรคมอบหมาย และให้รับผิด ชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมรายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เป็นผู้แทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข้าร่ว มประชุมใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมใหญ่ได้ให้
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรค
แทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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
ลําดับถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือให้กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบีย นสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ทุกคราว ให้หัว หน้ าพรรคแจ้ งกําหนดการประชุ ม
ให้ส มาชิก พรรคทราบล่ว งหน้า ไม่ น้อยกว่ าเจ็ด วั น โดยให้ร ะบุ วัน เวลา สถานที่แ ละระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย่ า งน้ อ ยสองเดื อ นต่ อ ครั้ ง และ
หัวหน้าพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมดร่ว มกั น ขอให้เ ปิด ประชุม เป็น พิ เศษในการขอให้ มี ประชุ ม พิเ ศษ จะต้อ งมี ว าระหรื อประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารพรรคต้ อ งมีก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรค ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้ง แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ให้ ถื อเสี ย งข้ า งมากของสมาชิ กที่ ร่ ว มประชุ ม กรณีที่ มี เสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
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 ยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประธานสาขาพรรคเป็นประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้
รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้า
เลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อัน อาจคํานวณเป็นเงินได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูร ณ์โดยครบถ้วน บัญ ชี
ตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้นบัญชีตาม (๓)
และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพ ย์สินและประโยชน์อื่น ใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ที่ได้จากการจัด กิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรั พ ย์ สิน และประโยชน์อื่ น ใดอั น อาจคํ านวณเป็ น เงิน ได้ ที่ได้ จากการบริ จาคแก่
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอาํ นาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูลให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) การพิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๓ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ออกเสีย งลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่จะสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐๘ ง

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคต้องยุบเลิก ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชี
แล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมไทย จํานวน ๑๕ คน คือ
๑. นายวิวัฒน์ เลอยุกต์
หัวหน้าพรรค
๒. นายสุกิจ ต๊ะแสนเทพ
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายวิไลศักดิ์ วงค์ประเสริฐ
รองหัวหน้าพรรค
รองหัวหน้าพรรค
๔. นายสุวิทย์ สมเพ็ชร
๕. นายสุชีพ อังษานาม
เลขาธิการพรรค
๖. นายธีรพล โพธิ์หวี
รองเลขาธิการพรรค
๗. นายเกษม หลักทอง
รองเลขาธิการพรรค
๘. นายคงศักดิ์ สาริยันต์
รองเลขาธิการพรรค
๙. นายวราวุฒิ บริสุทธิ์
เหรัญญิกพรรค
๑๐. นางบัณฑิตา เลอยุกต์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๑. นายเศรษฐการ รวมกลาง
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายวิรัตน์ หาสีโน
๑๓. นางสาวพัฒน์นรี พลการณ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายสุนิเทศ ไกยกูล
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายบุญลัน พิมน
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

