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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักแผ่นดิน
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรครักแผ่นดิ น
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียน
พรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
พรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรครักแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายของพรรครักแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
“พรรครั กแผ่ น ดิ น ” จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ดและอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ ส ร้ า งความรั ก
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ ธํารงไว้ซึ่งศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้อง
และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ ตลอดจนจะยึดมั่น
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยโดยรวมเป็นหลัก
ดังนั้น จึงได้กําหนดนโยบายของการบริหารไว้ ๑๓ ด้าน ดังนี้
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
๔. นโยบายด้านการเกษตร
๕. นโยบายด้านอุตสาหกรรม
๖. นโยบายด้านสาธารณสุข
๗. นโยบายด้านต่างประเทศ
๘. นโยบายด้านการศึกษา
๙. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
๑๐. นโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
๑๑. นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๒. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
๑๓. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
๑. คนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่ามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองและรักแผ่นดิน
๒. อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเป็นของประชาชน ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเปิดเผย และมีจิตสํานึก
การรับใช้ชาติและแผ่นดิน
๔. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
และเผยแพร่ความรู้ ความคิดทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๖. กระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและกระจายความเจริญสู่ชนบทอย่างแท้จริง
๗. ปกป้องคุ้มครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๑. สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
ของเศรษฐกิจ มหภาคและจุลภาค เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
๒. ขจัดความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีงานทํา
มีรายได้เหมาะสมกับความดํารงชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น พัฒนาศักยภาพ
ของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุล
และความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย
๓. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีค วามพร้อมกับการเปลี่ย นแปลงของ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
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๔. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งระบบ
เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลา มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ํา และอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ส่งออกตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
๕. รักษาเสถียรภาพการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น ให้ความสําคัญในการใช้มาตรฐานทางการเงิน สร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
๖. รักษาวินัยการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งสร้างโอกาสและความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น เน้นดําเนินมาตรฐานการคลังเพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน
๓. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ ของแผ่นดิน
๒. ให้สิ ท ธิเ สรี ภาพของประชาชนในการนับ ถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนาพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใส
๓. ปลูกฝังชาตินิยมให้แ ก่เยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อประเทศ
๔. ป้องกันและแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคมทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๕. จัดและดําเนินการในการประกันสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้มีแผนการประกันสังคม
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. ส่งเสริมและเสริม สร้างหลั กประกัน แห่งความเสมอภาคและศักดิ์ ศรีค วามเป็น มนุษ ย์
ในเด็กและสตรี โดยมุ่งขจัดขบวนการค้ามนุษย์ การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการล่วงละเมิด
และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป
๔. นโยบายด้านการเกษตร
๑. ดํารงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
โดยส่งเสริมระบบการผลิต ให้ปลอดภัย มีคุณ ภาพ มาตรฐาน และมีผลผลิต เพีย งพอต่อการบริโ ภค
ภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
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๒. ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ สงวน คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม สนับสนุน
ให้มีการฟื้นฟูดิน ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่การเกษตรและโอกาสทางการตลาดของพืชแต่ละชนิด พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร
๓. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้มีการฟื้น ฟูอาชีพเกษตรกรและส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาแก้ไขปัญหารายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ํา เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตร
ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร มีการสร้างระบบประกัน ความเสี่ยงทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
๕. สนับสนุนองค์กรภาคเกษตร และส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
วางระบบการบริหาร จัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. นโยบายด้านอุตสาหกรรม
๑. ส่งเสริมอุต สาหกรรมการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม และอุต สาหกรรมภายใน
ครัวเรือนของชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสํานึกในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย
๔. การคุ้มครองและสนับสนุนผลผลิตที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
๕. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการค้นคว้าพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตอุตสาหกรรม
๖. จัด สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเป็น ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ให้พอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ
๗. ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
๘. สนับสนุนการลงทุนร่วมกับบริษัทต่างชาติและโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
๙. คุ้มครองและสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่
เพื่อที่จะเป็นหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติในเชิงการผลิตเพื่อการตลาด
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ
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๖. นโยบายด้านสาธารณสุข
๑. สนับสนุน ให้เร่งผลิตแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพีย งพอแก่การบริการของ
ประชาชนในชนบท ตามอัตราส่วนของประชากรในประเทศ
๒. ส่งเสริมหลักประกันให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถรับการตรวจโรคและป้องกันโรคฟรี
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาฟรี และให้สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐ
๗. นโยบายด้านต่างประเทศ
๑. สร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้าน
บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
๒. ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นกลางและอิสระ ยึด มั่นในเอกราชอธิปไตย ศักดิ์ศรี
และผลประโยชน์ของชาติ
๘. นโยบายการศึกษา
๑. การศึกษา คือ หัวใจสําคัญของ การพัฒนาทุกภาคส่วน
๒. พัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นทางออกในทุกปัญหาของการพัฒนาประเทศ
๓. วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เพราะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ให้ระบบการศึกษาไทย มีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืน
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียน การสอน
๕. เน้นการให้ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
๖. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
๗. เสริมสร้างวินัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญา
๙. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
๑. กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติให้เป็นรูปธรรม
๒. กองทัพต้องมีบทบาทในการพัฒนาและร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๓. พัฒ นาโครงสร้างของกองทัพให้มีขีด ความสามารถ ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และ
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
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๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังอํานาจของชาติให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ทุกด้าน พร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบ
๕. สร้างและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้เองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด
๖. เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดตามแนวชายแดน และแนวชายฝั่ง ทั่ว ประเทศ เพื่ อป้อ งกัน การรุ กล้ํา และการแทรกแซงจาก
ต่างประเทศ
๗. ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยการเมืองและอื่น ๆ
๘. ร่ ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศในการแลกเปลี่ ย นเจ้ า หน้ า ที่ ท างการทหารในอนาคต
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการฝึกร่วมซ้อมรบ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๙. สนั บสนุ น ด้ า นสวั สดิ การทหาร องค์ก ารทหารผ่ านศึก และครอบครั ว ทหารให้ดี ขึ้ น
เพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้แผ่นดิน
๑๐. นโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
๑. ให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและ
ทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
๒. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
๓. ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ดํ า เนิ น การเป็ น อิ ส ระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็น ไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
๔. ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค์ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ดํ า เนิ น การ
เป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
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๕. สนับสนุน การดําเนิน การขององค์ก รภาคเอกชนที่ให้ ค วามช่ว ยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๑๑. นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ทั้ ง ผื น ดิ น ผื น น้ํ า วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างมีประสิท ธิภาพ และกํา หนดมาตรฐานการใช้ที่ดิน อย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
๒. กระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรมและดํา เนิน การให้ เกษตรกรมีกรรมสิท ธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ํา
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
๓. ให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๔. ให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุง รักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
๕. ส่งเสริม บํารุง รักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกํา จัด ภาวะมลพิษที่มี ผลต่อ สุข ภาพอนามัย สวัส ดิภาพ และคุณ ภาพชีวิ ต ของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
๑๒. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
๑. ส่งเสริ มให้ มีก ารพัฒ นาด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมด้านต่า ง ๆ
โดยจั ด ให้มี กฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัด งบประมาณสนับ สนุน การศึ กษา ค้น คว้า วิจัย และให้ มี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต
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๒. ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
๑๓. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตั ด สิน ใจทางการเมื อ ง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการทําบริการสาธารณะ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒ นาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่ว ยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น
และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
๕. ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายนี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
ข้อบังคับพรรครักแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรครักแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
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ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรครักแผ่นดิน” ใช้ชื่ออักษรย่อภาษาไทยว่า
“รผด” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “RAKPANDIN PARTY” ใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “RPD”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรครักแผ่นดิน ใช้เครื่องหมายเป็นรูปภาพ และอักษร คําว่า “ร” เป็นตัวอักษร
ภาษาไทย สีน้ําเงินและสีแดง
“พรรครักแผ่นดิน” เป็นตัวอักษรภาษาไทย สีเหลืองทอง โค้งรับ ตัวอักษร “ร”

(๒) ความหมายของเครื่องหมายมี ดังนี้
“พรรค” หมายถึง การเป็น พรรคการเมืองที่จัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
“รักแผ่นดิน” หมายถึง ความรักต่อผืนแผ่นดินไทย ความมุ่งมั่น เป็นมิตร สร้างสรรค์
ในการที่ทําคุณประโยชน์ ต่อแผ่นดินจักปกป้องและพัฒนาให้ประเทศชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไป
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๒๖๔/๔ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๑๖ ถนนสุขุมวิท
๗๑ แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒ นา กทม. ๑๐๑๑๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๒ ๗๑๕ ๓๙๘๐
หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๗๑๕ ๓๗๙๐
สาขาพรรครักแผ่น ดิน ที่ได้รับอนุมัติให้จัด ตั้ง ณ ที่ใดให้เรีย กว่า พรรครักแผ่น ดิน
สาขาตามท้องที่ที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๖ สมาชิก ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหน้าพรรคอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๗ สมาชิกต้องเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ข้อ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติ
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติด หรือของ
มึนเมาอย่างรุนแรง
(๗) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๑๐) มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพรรคและนโยบายของพรรค มีความมุ่งมั่น
ตั้ง ใจที่จ ะสนับ สนุ น การดํา เนิ น กิ จการของพรรค และพร้อ มจะปฏิบั ติต ามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับพรรคทุกประการ
ข้อ ๙ การสมัครเป็นสมาชิกพรรครักแผ่น ดิน ให้ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคยื่นใบสมัคร
ตามแบบพิมพ์ของพรรคพร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่พรรคกําหนด โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อพรรค
ณ สํานักงานใหญ่ของพรรคหรือสํานักงานสาขาพรรคหรือศูน ย์ประสานงานพรรค หรือยื่นใบสมัครต่อ
เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคและให้เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคหรือผู้อํานวยการ
ศูนย์ประสานงานพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค แล้วแต่กรณี ได้อนุมัติให้รับเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ผู้นั้นจึงจะเป็นสมาชิกของพรรค
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค แล้วแต่กรณี ได้อนุมติให้รับเป็น
สมาชิกพรรค ผู้ใดมิได้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อพรรคตามวิธีการที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค แล้วแต่กรณีนั้น เป็นโมฆะ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกตามข้อ ๑๒
(๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๘๑ วรรคสอง หรือข้อ ๘๓
แล้วแต่กรณี
(๖) พรรคสิ้น สภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๑ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ ๑๐ (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิก
ผู้แ ทนราษฎรด้ว ย มติ ข องพรรคต้ องเป็น มติ ข องที่ ประชุ มร่ว มของคณะกรรมการบริห ารพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีมติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้น อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
ข้อ ๑๒ การลาออกจากสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกของพรรคและ
มีผลเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือแล้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษา
พรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วย
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคซึ่งพรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่ทําให้เสื่อมเสีย หรือบ่อนทําลายพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคก้าว
ไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามอุดมการณ์และนโยบายของพรรค
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๓) พรรคจะให้การคุ้มครองมวลสมาชิกพรรคจากการถูกละเมิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่า
สมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๔
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุขเป็นที่ศรัทธาและ
เชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน
ทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
(๒) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่ น
เพื่อให้ความรู้เกี่ย วกับสิทธิการจัดการ การดูแ ลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนการปลูกฝังสิท ธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๓) พรรคจะเผยแพร่ค วามรู้ท างการเมือ งหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือ ง
อย่างต่อเนื่อง
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๕
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมกันสร้างพรรครักแผ่นดิน ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคต้ อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ข องพรรคและไม่ ฝ่ า ฝื น ต่ อ ระเบี ย บ
ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๒) สมาชิกพรรคต้องไม่ใช้ความเป็น สมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชน์ส่ว นตัว
หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมาย
(๓) สมาชิกพรรคต้องไม่โ จมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กร
ของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิก
พรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทําผิด ศีลธรรมอัน เป็น ที่ครหาของ
วิญญูชนทั่วไป
(๖) สมาชิกพรรคพึงปฏิบัติต ามมติของพรรคในการดําเนิน กิจ กรรมทางการเมือง
และการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา
(๗) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พึงนําความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคล
อื่นในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรค
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) สํานึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ศึกษาและทําความเข้าใจในอุดมการณ์นโยบายและข้อบังคับพรรค
(๔) กระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพรรคแก่ผู้อื่น
(๕) สํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) สํานึกและพิทักษ์ในศักดิ์ศรี เกียรติย ศ ชื่อเสียงและวัฒ นธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูร ณ์ในที่ประชุมใหญ่จํานวน
ไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ดําเนิน การในที่ประชุมใหญ่ตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคที่พึงมี
(๒) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในแต่ละตําแหน่งจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรค
ไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อหัวหน้าพรรคและให้มีผลต่อเมื่อหัวหน้าพรรค
ได้รับหนังสือลาออกแล้ว
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ให้หัวหน้าพรรค
แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แ ทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่ง
ในกรณีที่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งทําให้
คณะกรรมการบริหารพรรคนั้น พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ร องหัวหน้าพรรคลําดับต้นมีอํานาจกระทํา
การแทนหัวหน้าพรรค และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน
หกสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอัน เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติข อง
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
พรรคและข้อบังคับพรรค
(๓) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎรในส่ ว นของพรรคและผู้สมัค รรับเลือกตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม่เกิน วงเงิน ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ
โดยจัดสรรเป็นจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลื อกตั้ง ในนามของพรรคใช้ จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
(๕) ดํ า เนิ น การและปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค ยกเว้น คณะกรรมการ
ซึ่งต้องแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมใหญ่
(๗) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๘) ยุบเลิกพรรค
(๙) อํานวยการ กํากับและสั่งการใด ๆ เพื่อให้การบริหารกิจการของพรรคเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๑๐) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๑) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๒) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของพรรค
(๑๓) แต่ งตั้ ง หรือ ถอดถอนผู้อํ านวยการสํ านั ก งานใหญ่พ รรค หรือ ตํ าแหน่ง อื่ น
ตามข้อบังคับพรรคหรือตามที่เห็นสมควร
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน
ของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) พิจารณาการเข้าร่ว มรัฐบาลหรือการถอนตัวออกจากการร่ว มรัฐบาล และให้
หัวหน้าพรรคเป็นผู้นํารายชื่อบุคคลที่ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีเสนอต่อการเข้าร่วมรัฐบาล
(๑๖) อํา นาจหน้า ที่ อื่น ที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบั ง คั บหรื อที่ ค ณะกรรมการบริห ารพรรค
เห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรีย กประชุมใหญ่ ข องพรรคตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได้โ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ า พรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้ า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรคหรือรองหัว หน้าพรรคในกิจการที่
หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิก ารพรรคมีอํา นาจหน้า ที่รั บผิด ชอบตามที่เลขาธิ การพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๕) เหรั ญ ญิ กพรรคมี หน้ าที่ ในการควบคุ มรายรั บ รายจ่ ายเงิ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหน้าที่ในการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคให้เรียบร้อย
ตามข้อบังคับพรรค และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ข้อ ๒๕ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๒๒ วรรคสอง และวรรคสาม ในกรณีที่หัวหน้าพรรคไม่อยู่
จงใจหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นเป็นผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนหัวหน้าพรรค
ในกรณีที่รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
บริหารมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งกระทําการแทนหัวหน้าพรรค
หมวด ๗
คณะที่ปรึกษาพรรค
ข้อ ๒๖ ให้มีประธานพรรคคนหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะที่ปรึกษาพรรค
ซึ่งหัวหน้าพรรคแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
ให้ หั ว หน้ า พรรคประกาศรายชื่ อ ประธานพรรคและที่ ป รึก ษาพรรคในโอกาสที่ มี
การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของพรรคในวาระแรก
หัวหน้าพรรคอาจแต่งตั้งบุคคลใดที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๒๗ ประธานพรรคและคณะที่ ป รึ ก ษาพรรคอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ตามวาระเช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการบริหารพรรค เว้นแต่ลาออก ถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอยู่ในตําแหน่ง ตามวาระเช่น เดียวกับหัว หน้าพรรค เว้น แต่
ลาออก ถึงแก่กรรม หรือหัวหน้าพรรคให้ออก
ข้อ ๒๘ ประธานพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรคหรือการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๒) เสนอแนวคิ ด และให้ คํา ปรึก ษาต่ อ หัว หน้า พรรคหรื อ กรรมการบริ หารพรรค
ได้ทุกโอกาสตามที่เห็นสมควร
(๓) ให้ คํา ปรึก ษาหรื อข้ อ เสนอแนะต่ อ หัว หน้า พรรคหรื อ กรรมการบริ หารพรรค
ตามที่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคร้องขอ
หมวด ๘
คณะกรรมการอื่นของพรรค
ข้อ ๒๙ ให้มีค ณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่งมี อํานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็ น
เกี่ยวกับการจัดทําหรือแก้ไข ปรับปรุงนโยบายพรรครักแผ่นดิน ซึ่งรวมถึง แนวทางในการบริหารประเทศ
เพื่อให้นโยบายของพรรคมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกพรรคเป็นสําคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมใหญ่พรรค
พิจารณา
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง ประธาน
กรรมการนโยบายพรรคและกรรมการนโยบายของพรรคอื่นให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการสภานโยบายและยุท ธศาสตร์พ รรคตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญ่พ รรค
กําหนด
ข้อ ๓๐ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัค รของพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต่อคณะกรรมการ
บริหารจากรายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความเห็นชอบหรือรายชื่อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครของพรรคเห็นสมควร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมใหญ่พรรค
พิจารณาเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคและกรรมการคัด เลือก
ผู้สมัครของพรรคอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
ข้อ ๓๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคคณะหนึ่ง มีอํานาจ
หน้าที่ในการเสนอความเห็นและดําเนินการเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค และส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมใหญ่พรรค
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ประธานกรรมการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยภายในพรรค
และกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
หมวด ๙
การพิจารณาส่งบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๓๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๕๒ รับผิดชอบ
ร่วมกันในการพิจารณาจัดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค
ข้อ ๓๓ การพิ จารณาส่ งผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรตามข้ อ ๓๒ ให้
คณะกรรมการคัด เลือกผู้สมัค รรับเลือกตั้ง ของพรรคพิจารณาเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริหาร
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕๘
(๒) รายชื่ อบุ คคลอื่ น ตามที่ค ณะกรรมการคัด เลื อกผู้ส มัค รรั บเลือ กตั้ งของพรรค
เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๔ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
ในนามของพรรคตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๓ ที่ประชุมใหญ่พรรคอาจมีมติร้องขอให้ใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมใหญ่ลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือแบบบัญ ชีร ายชื่อ ให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคั ด เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
ของพรรคจัดให้มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ตามข้อ ๔๙ แต่ละคนมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อนั้น แล้วแต่กรณี
เมื่อที่ประชุมใหญ่พ รรคมีมติตามวรรคสอง มิให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อ
การพิจารณา และการคัดเลือกผู้สมควรเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค
ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๔๙ มาใช้บังคับ แต่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้มีการลงมติตามวรรคสอง จะต้องขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคก่อน
การลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนาม
ของพรรคโดยที่ประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําเป็นความลับ
ข้อ ๓๕ ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือท้องที่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาแล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้รับทราบและพิจารณาต่อไป ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือไม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคในท้องถิ่นนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๓๖ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามความประสงค์ข องสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภูมิ ลํ า เนา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร์อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ โดยสาขาดังกล่าวต้องมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ๆ
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไป แต่ทั้งนี้ ในวาระแรก ต้องไม่น้อยกว่าภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎหมาย
ข้อ ๓๗ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แ ทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัด นั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานง
เพื่ อขอจัด ตั้ งสาขาพรรคต่ อ สํา นั กงานใหญ่ พ รรคเพื่ อให้ คณะกรรมการบริห ารพรรคพิจ ารณาอนุ มั ติ
โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
(๓) ในแต่ละจังหวัดอาจจัดตั้งสาขาพรรคได้มากกว่าหนึ่งสาขา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายใน
หกสิ บวัน และเมื่ อสาขาพรรคได้ประชุม สมาชิก ผู้ริ เริ่ม จัด ตั้งสาขาพรรคเพื่อ เลือ กตั้ งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบเพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกล่าวต้องมี
สมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไป และการลงมติเลือกตั้งให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๓๙ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

กรรมการสาขาพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ํากว่า
ยี่สิบปีบริบู ร ณ์ และไม่มีลัก ษณะต้องห้ ามตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๔๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ให้ลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๔๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็น ลําดับแรก แล้ว เลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ ๔๑ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัด ให้มีการเผยแพร่ค วามรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัด ข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ คคลที่ จะเข้ าสมั ค รรั บ เลือ กตั้ง เป็ น สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๔๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค
หรือรองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ทําหน้าที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนิน การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายใน
สี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๔๔ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๔๓
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค
ข้อ ๔๕ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๔๖ ให้ จั ด การประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ แถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๑
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่
ข้อ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ
สมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เพื่อ ร้องขอให้จัด ให้ มีการประชุม วิส ามัญ พรรคการเมืองได้ โดยทํ าเป็ น หนั งสือ แจ้ งต่อ หัว หน้าพรรค
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
หนังสือร้องขอให้เรีย กประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ร ะบุโดยชัด แจ้งว่าประสงค์ให้เรีย ก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาในระเบีย บวาระเรื่องใด พร้อมแสดงเหตุผลและเหตุจําเป็น เร่งด่ว น
ประกอบด้วย
เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือร้องขอตามวรรคสามแล้ว ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่ เว้นแต่การประชุมใหญ่วิสามัญ ตามวรรคสอง ให้ระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ
ข้อ ๔๘ ญัต ติข องผู้ที่ขอให้เรีย กประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องเสนอต่อหัว หน้าพรรคพร้อมกั บ
ลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม
ข้อ ๔๙ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ต้องประกอบด้วย สมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผู้แทนสาขาพรรค (ในกรณีที่มีสาขาพรรค) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ ในการประชุมใหญ่ตามข้อ ๔๙ ต้องมีสมาชิกพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติใ นที่ประชุมใหญ่ต้อ งกระทําโดยเปิด เผย เว้น แต่การลงมติเลือ กบุคคล
ตามข้อ ๕๒ (๓) และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการ
พรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมั ครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๑๕
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(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค
การเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ซึ่งหัวหน้าพรรคมอบหมาย
หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนหัวหน้าพรรคแจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ให้สมาชิกพรรคตามข้อ ๕๐ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ ตามความจําเป็นหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดร่วมกัน ขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถ้าหัวหน้าพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นเป็นประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน
แต่ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม ถ้าเลขาธิการพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ แ ละมิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคคนใดปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ให้ ที่ ป ระชุ ม แต่ ง ตั้ ง
รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง
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ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๕๗ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่
สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรค ส่วนการประชุมวิสามัญอาจมีได้
เมื่อประธานสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุม
วิสามัญ
หนังสือร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องใด พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนประกอบด้วย
เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเป็ น ผู้ กํา หนดวั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บวาระ
การประชุมใหญ่ แต่สําหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อกัน ขอให้เรียกประชุม
ให้จัดระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ระบุไว้ให้หนังสือร้องขอตามวรรคสอง
ข้อ ๕๘ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๔ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกตั้งทั่ว ไปหรือเป็ น การเลือกตั้ง แทนตําแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัด ให้ มี
การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ข้อ ๕๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรค
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งต้องมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๖๐ การลงมติ ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมากของสมาชิก ที่ ม าร่ ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เสี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การลงมติ ให้ค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้ สมควรได้ รับการพิจ ารณาเป็ น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง
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ให้ลงคะแนนลับ ส่วนการลงมติในเรื่องอื่นให้เป็นไปโดยเปิดเผย เว้นแต่คณะกรรมการสาขาพรรคหรือ
สมาชิกสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๖๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๖๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคหรื อ กรรมการสาขาพรรคและต้ อ งเป็ น
การลงคะแนนลับ
ข้อ ๖๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยระบุเวลา สถานที่ประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๖๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แ ทนและให้ เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
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หน้า ๑๑๘
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หมวด ๑๒
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มี
การทําบั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื องและรับรองความถูก ต้อ ง ตลอดจนจัด ส่ง บัญ ชี ข องสาขาพรรค
การเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๖๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ข้อ ๖๙ สํานักงานใหญ่พรรคและสํานักงานสาขาพรรค ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปี
ปฏิทินที่ได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งขึ้นและครั้งต่อไปเป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ จั ด ทํ า งบการเงิ น ซึ่ ง อย่า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย งบดุ ล และ
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินให้รวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุก
สาขาพรรคด้วย
งบดุลต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ซึ่งได้รับจากเงิน บริจาค
เงินสนับสนุนจากรัฐ และรายได้อื่นที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของพรรคไว้โดยชัดเจน
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โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต้องแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด
งบการเงินต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ข้อ ๗๐ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมื อ งอนุ มั ติ ภ ายในเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี โดยแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ทราบล่ ว งหน้ า และ
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ต้งั สํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
งบการเงิน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ข องพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว ตามวรรคหนึ่ง หัว หน้า
พรรคการเมืองต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมือง
ส่งงบการเงิน ต่อ นายทะเบีย นภายในสามสิบวั น นั บแต่วั น ที่ที่ป ระชุม ใหญ่ข องพรรคการเมือ งอนุมั ติ
พร้อมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๓
รายได้ของพรรค
ข้อ ๗๑ พรรคอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงิน ได้ที่ได้จากการรับ
บริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๗๒ การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป จะต้องกระทําโดยเปิดเผยชื่อผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้
การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป จะต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
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การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไป จะต้องรับบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม
ข้อ ๗๓ ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรครับบริจาคหรือขอรับบริจาค
จากผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรค เว้นแต่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ข้อ ๗๔ ห้ามมิให้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ในกรณี
ดังนี้
(๑) การรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเกินกว่าสิบล้านบาท
ต่อปี
(๒) การรับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็น เงิน ได้นั้ น ได้ มาโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย หรือ มีเหตุอัน ควรสงสั ย ว่า มีแ หล่งที่ มาโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย
(๓) การรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็น
การบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
หรือกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
(๔) การรับบริจาคจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๕) การรับบริจาคจากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ
หรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๖) การรั บบริจ าคจากนิติบุ คคลที่ จดทะเบีย นในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมี บุคคล
ผู้ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยมี ทุ น หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บ ในกรณี ที่ เ ป็ น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
ที่จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพิจารณารับบริจาคตามข้อนี้ ให้พิจารณาในวัน
ก่อนวัน ที่บริจาค โดยให้ถือทะเบีย นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ที่ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยในวัน ก่อน
วันที่บริจาค
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(๗) การรับบริจาคจากองค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุน จาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือซึ่งมีผู้จัดการ
หรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๘) การรับบริจาคจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาค เพื่อดําเนินกิจการ
ของพรรค หรือเพื่อดําเนินการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
(๙) การรับบริจาคจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ จํานวนเงิน และรายการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ข้อ ๗๖ ในกรณี การรับ บริจาคเป็น เงินสด ให้หั ว หน้าพรรคและเหรั ญ ญิกพรรคนํา เงิน สด
ไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามข้อ ๗๗ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการบริจาค แล้วออกใบเสร็จ
รับเงินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ได้รับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการรับบริจาคเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค
นําส่งเข้าบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง เมื่อตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อมดังกล่าวไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ให้เหรัญญิกพรรคออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
ข้อ ๗๗ หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของ
บัญชีในนามของพรรค และให้หัวหน้าพรรคแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปิดบัญชี
ของทุกบัญชี พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์รับรองแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่เปิดบัญชี
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๗๘ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การลงโทษ
ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
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ข้อ ๗๙ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๗๘ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่ อ หั ว หน้ า พรรคเพื่ อพิ จ ารณาชี้ ข าดหรื อ แต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ หารหรื อ สมาชิ ก
ไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๘๐ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๘๑ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่า สมาชิกผู้ใดสมควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรค ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๘๒ การพ้นจากสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากทะเบียนตามข้อ ๘๑
วรรคสอง ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการ
ต่อไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
ข้อ ๘๓ ในกรณีสมาชิกพรรคที่ถูกกล่าวหาตามข้อ ๘๒ เป็นหัวหน้าพรรค ให้ยื่นหนังสือแจ้ง
ข้อกล่าวหาตามข้อ ๗๘ ถึงรองหัวหน้าพรรคลําดับต้น
เมื่อได้รับหนังสือตามวรรคแรกแล้ว ให้รองหัวหน้าพรรคเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหา ซึ่งต้องมีกรรมการบริหารพรรครวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสีย แต่หากสอบสวนแล้ว
เห็น ว่ามีมูล ให้หัวหน้าพรรคหยุด ปฏิบัติหน้าที่โ ดยทัน ที และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาชี้ขาดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาเห็นว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล
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ให้นําความในข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ วรรคแรก มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นกระทําการแทนหัวหน้าพรรค แล้วให้ดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
ในข้อ ๑๑
หมวด ๑๕
การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ข้อ ๘๔ การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําได้ ก็แ ต่ด้ว ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
ข้อ ๘๕ หากมีปัญหาจะต้องตีความข้อบังคับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๘๖ พรรครักแผ่นดินมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่
ปวงชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ข้อ ๘๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๘๘ ในกรณีที่พรรครักแผ่นดินต้องยุบเลิก ให้ทรัพย์สินของพรรคภายหลังจากการยื่นชําระ
บัญชีเสร็จสิ้นแล้วให้ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักแผ่นดิน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักแผ่นดิน จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นายประทีป ประภัสสร
หัวหน้าพรรค
๒. นายรพีพัฒน์ พิชัยรัตน์
รองหัวหน้าพรรค
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายพินิจ เตียเจริญ

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง
๔. นายธนฤกษ ไวทยานนท์
๕. นายธวัชชัย พันธ์สุ
๖. นายธวัชชัย เตียเจริญ
๗. นางสาวนปภา พิชัยรัตน์
๘. นายปองชัย ป้อมไชยา
๙. นายธนทัต กฤษวัฒนากรณ์
๑๐. นายวินิจ โพธิ์ทอง
๑๑. นางสาวณัฐฐพัชร์ พิชัยรัตน์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

