หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแห่งธรรม
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคพลังแห่งธรรม
ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคพลังแห่งธรรม
ดังนี้
นโยบายพรรคพลังแห่งธรรม
๑. ขจัดการทุจริต การฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง
๒. สนับ สนุ น ส่ง เสริม การเกษตรธรรมชาติ การเกษตรทฤษฎีใ หม่ต ามแนวพระราชดํา ริ
และอุตสาหกรรมการเกษตร แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กระจายความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจสู่ชนบท
๔. มุ่งนําหลักธรรมในศาสนาต่าง ๆ มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อให้ประชาชนมีความสะอาด
ขยั น ประหยั ด ซื่ อสั ต ย์ และเสีย สละมากขึ้น ก่อ ให้ ความสัน ติสุ ข มี ร ะเบี ย บ-วินั ย มี จิต สํา นึก ที่ ดี
เพื่อเสริมความมั่นคงในวิถีชีวิตแบบไทย
๕. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีงานทําอย่างทั่วถึง
๖. ยกระดั บ การศึ ก ษาของประชาชนชาวไทย โดยมี เ ป้า หมายเพื่ อต้ อ งการให้ ป ระชาชน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ขจัดปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้หมดไป ให้ทุกคน
มีความรู้คู่คุณธรรมเกิดการคิดค้นและพึ่งตนเองได้
๗. พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทางการศึ ก ษาให้ มี อุ ด มการณ์ และคุ ณ ธรรมเสริ ม สร้ า งขวั ญ
และกําลังใจ
๘. ยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อบังคับพรรคพลังแห่งธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคพลังแห่ง ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคพลังแห่งธรรม
เมื่ อ วั น ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ กํ า หนดข้ อ บั ง คั บ พรรคฉบั บ นี้
เพื่ อเป็ น แนวทางและหลั กเกณฑ์ ในการบริห ารพรรคและการดํา เนิน กิ จการทางการเมือ งของพรรค
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด
ข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังแห่งธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับการจดแจ้งจัดตั้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ เรียกว่า พรรคพลังแห่งธรรม เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
PALANG HANG DHARMA PARTY ชื่อย่อภาษาไทย “พหธ” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “PHP”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรค พลังแห่งธรรม ใช้เครื่องหมาย รูปมือพนมบนดอกบัวตูมภายในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินเข้ม
ด้านล่างประกอบด้วยชื่อพรรคพลังแห่งธรรม

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
รูปสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินเข้ม
รูปมือพนมในดอกบัวตูม
รูปสีขาวภายในดอกบัวตูม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเข้มแข็งและความสามัคคี
ความอ่อนน้อมโดยใช้หลักคุณธรรม
ความบริสุทธิ์ โปร่งใส

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๘๑ ซ.หลวงแพ่ง ๔ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๒๗ ๐๖๔๕
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังแห่งธรรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า พรรคพลังแห่งธรรม
สาขา .............................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด และให้ คํ า รั บ รองว่ า ตนมิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้ อมด้ ว ยคํา คั ด ค้ า น (ถ้ ามี ) เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติใ ห้ รับ สมาชิก แล้ว สมาชิ กผู้ นั้ น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้านให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

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 เลิกหรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนี่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ ง (๒) ให้ ถื อ ว่ า สมบู ร ณ์ เ มื่ 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 ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แ ทนราษฎรด้ ว ย มติข องพรรคต้องเป็ น มติข องที่ป ระชุ มร่ ว มของคณะกรรมการบริ หารพรรค
และสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่สั งกัด พรรค และมติ ดังกล่ าวต้ องมีค ะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผู้ นั้น อาจเข้ าสมาชิกของพรรคการเมื องอื่ น ได้ภ ายในสามสิบวั น
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

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 ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ที่พ ร้อมที่จะเสีย สละและพากเพีย รในการทํางานเพื่อพรรค และอุด มการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ มี อุ ด มการณ์ อ ย่ า งแรงกล้ า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อบกพร่องจนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรค และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ พ รรคได้ ก้ า วไปสู่
การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค
เป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ค วามรู้ท างการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่ อ กระตุ้ น เตื อ นให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งเพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ชม หรื อ เข้ า ฟั ง การอภิ ป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการบริหารสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้ เ ป็น พรรคการเมือ งที่มี คุ ณ ภาพ เป็น ที่ ศรั ท ธาและไว้ ว างใจของปวงชนชาวไทย จึ ง กํา หนดวิ นั ย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิก พรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุ กระดับ ต้อ งยึ ด มั่ น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคต้องไม่โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์
สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคต้องไม่ปกปิด ความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเลื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิ บัติ ง านของพรรคไม่ พึง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ได้ มี ม ติไ ว้ ไปเปิ ด เผยต่ อ บุ คคลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบตั ิตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริม และจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า พรรคหนึ่ ง คน ในการเสนอชื่ อ ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึง ความอาวุโ สทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และเสียสละให้กับพรรคจํานวนหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้สมาชิ กที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการ
บริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาลงรายการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่ อหั ว หน้ าพรรคลาออกหรื อ ขาดจากสมาชิ กภาพ ให้ถื อ ว่า ความเป็น คณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํา นาจแต่ง ตั้ง กรรมการบริห ารคนใดคนหนึ่งที่ เหมาะสมเข้ าทํา หน้า ที่แ ทนจนกว่า จะมี การเลือ กตั้ ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต่ ถ้ า ตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงนั้ น เป็ น ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า พรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้รองหั วหน้าพรรคลําดับต้นทํ าหน้าที่ แทน และให้ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับจดแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกิน วงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรร
เป็น จํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พ รรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชีร ายชื่อ
แต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทํา การหรือ สั่งการใด ๆ เพื่อให้ก ารดําเนิน งานของพรรค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต่ า ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก พรรค
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุม
ดังกล่าว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(ง) เป็นผู้ลงประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให้ มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได้โดยความเห็ นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัว หน้าพรรคในกิจการ
ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็น ผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารพรรค ที่ป ระชุมร่ ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก พรรคมี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจ่ า ยเงิ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคมี อํา นาจหน้า ที่ เกี่ ย วกั บ สมาชิก และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัด ตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑)
ไปด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัว แทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนิน การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป็น ครั้ง แรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมจัด ตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็น ลําดับแรก แล้ว เลื อกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็น
ประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัด ตั้งขึ้ น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติ ในกรณีที่ มีค วามจํ าเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เ กินสามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ กสาขาพรรคมีอํ านาจหน้า ที่รั บผิ ด ชอบในการควบคุม รายรั บ–รายจ่ าย บัญ ชี
ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้น จากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ ป ระธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอี ก หนึ่ ง คนเป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้น เข้าร่ว มประชุมใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมใหญ่
ได้ให้มอบหมายให้ร องประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่ว มประชุมใหญ่
ของพรรคแทนก็ได้
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
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกัน
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุ มใหญ่ต้ องมี สมาชิก ตามข้อ ๔๑ มาประชุ มไม่ น้อ ยกว่ าสองร้อ ยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
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
ลํา ดั บถั ด มาทํ า หน้า ที่ แ ทน ถ้า รองหั ว หน้า พรรคไม่ อยู่ ใ นที่ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ า เลขาธิ ก ารพรรคไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ ร องเลขาธิ ก าร
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบีย นสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้งคณะกรรมการคั ดเลื อกผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคล ตามข้อ ๔๓ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรี ย กประชุ มใหญ่ทุ กคราว ให้หัว หน้าพรรคแจ้งกํ าหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็ น ผู้ กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม หรื อ เรี ย กประชุ ม เป็ น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด้ ต ามความจํ า เป็ น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต้ อ งมี กรรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ก็ ใ ห้ ร องหั ว หน้ า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให้ เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป็ น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ าเลขาธิ การพรรคไม่ มาประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิบั ติ หน้ า ที่ไ ด้ ก็ ใ ห้
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก่ อ นการประชุ ม ใหญ่ ป ระจํ า ปี ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป็ น การเลือ กตั้ ง แทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มา หรือไม่อยู่
ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บั ญ ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให้ ป ระธานสาขาพรรค
แจ้ ง กํ า หนดการประชุ ม ให้ ส มาชิ ก พรรคทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วั น โดยให้ ร ะบุ วั น เวลา
และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ต ามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม
โดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้
ก็ใ ห้ร องประธานสาขาพรรคทํ าหน้า ที่แ ทนและให้ เลขานุก ารสาขาพรรคเป็น เลขานุก ารในที่ป ระชุ ม
แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต้ อ ง ตลอดจนจั ด ส่ ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ ากการบริ จ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิ กพรรคการเมื องอาจเสี ย ค่า บํารุ ง พรรคประจํา ปี ส่ ว นอั ต ราที่จะเก็บเท่าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พ รรคการเมือง ให้เป็น ตามบทบัญ ญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่า วหาสมาชิก ของพรรคคนใดว่ า ได้ กระทําหรือละเว้น การกระทํ าอัน ควร
แก่การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั่นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่ งตั้ ง กรรมการ หรื อสมาชิก ไม่ เกิ น กว่า ห้า คน เป็ น การพิจ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ
หัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่า ควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้ น จากสมาชิ ก พรรค กรณี เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตามข้ อ ๖๕
วรรคสอง ให้ หั ว หน้ า พรรคเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให้ ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว
ดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ดีก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแห่งธรรม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแห่งธรรม จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายพงษ์ศักดิ์ เนื่องจํานงค์

หัวหน้าพรรค

๒. นายสกุล ธิสงิ ห์

รองหัวหน้าพรรค

๓. นางลัดดา บุญพา

เลขาธิการพรรค

๔. นางวีณา ซ้วนกุล

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางเรณู แก้วเล็ก

เหรัญญิกพรรค

๖. นายสุริยันต์ จันปง

โฆษกพรรค

๗. นางสาวศิริพร ศรีเพ็ชร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๘. นางลัดดาวรรณ อาสนไชย

กรรมการบริหารพรรค

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

