เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงานไทยสามัคคี
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคแรงงานไทยสามัคคี
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียน
พรรคการเมือง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๔ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ
นโยบายพรรคการเมื อ ง ข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อง และรายชื่ อ คณะกรรมการพรรคการเมื อ งของ
พรรคแรงงานไทยสามัคคี ดังนี้
นโยบายพรรคแรงงานไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ป่าไม้ แม่น้ํา ทะเล ภูเขา มีผืน ดินที่ร าบลุ่มอันกว้างใหญ่ มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข สร้างความสงบสุขร่มเย็นทั่วหล้า
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ต่อมา เริ่มขยายอาชีพ เป็นอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ
หลาย ๆ ด้ า น ยั ง ไปได้ ช้ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ยากจน กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานจึ ง รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง
พรรคแรงงานไทยสามัคคี เพื่อทํางานทางการเมืองมุ่งมั่นให้ประชาชนอยู่ดี กิน ดี ทํานุบํารุง ปกป้อง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่มีความเจริญสืบทอดชั่วลูกหลานสืบไป
ด้านการศึกษา
๑. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน
๒. ส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๓. ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับและขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงปริญ ญาตรีโ ดยไม่ต้อง
เสียค่าเล่าเรียน
๔. ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรีย น การศึกษาด้านวิชาชีพ ให้มีค วามพร้อมและเหมาะสม
ทั่วประเทศ
ด้านสังคม
๑. จัดให้มีการประกันสังคมเต็มรูปแบบและให้ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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๒. จัดสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพดีได้มาตรฐานในราคาถูกให้พอเพียงกับประชาชน
๓. ออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมระบบการประกันสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ให้มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ดีในเรื่อง
๓.๑ การคลอดบุตร การศึกษาบุตร ดูแลตั้งแต่แรกเกิด
๓.๒ จัดการศึกษาเล่าเรียนฟรี จนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓.๓ จัดระบบการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอย่างดี โดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาล
๓.๔ จัดให้ประชาชนทุกคนที่ปลดเกษียณอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก
องค์กรอื่นได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพ โดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ดูแล
๔. จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๕. จัด หลั ก ประกั น มาตรฐานการครองชี พ ขั้ น ต่ํ า ของประชาชนให้ ส ามารถดํ า รงชี พ อยู่ ไ ด้
อย่างมีความสุข
๖. สนับสนุนชุมชนให้มีความสงบสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสังคมไทยให้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทย
๗. ดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านแรงงาน
๑. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน โดยการ
๑.๑ กําหนดอัตราโครงสร้างเงิ น เดือนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่ าครองชีพ และ
ภาวะเศรษฐกิจ
๑.๒ กําหนดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
๑.๓ สนับสนุนให้มีธนาคารแรงงาน
๑.๔ สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะไปทํางานในต่างประเทศ
๑.๕ สนับสนุนให้มีกองทุนสหภาพแรงงาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑.๖ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อัน เป็นการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพัน ธ์ที่ดีร ะหว่าง
องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง
๑.๗ ให้การรับรองอนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
๑.๘ ให้ความคุ้มครองแรงงานเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการทุพพลภาพอย่างเป็นธรรม
๒. สร้างงานให้เพียงพอกับประชากรในประเทศ
๓. จัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับแรงงานไร้ฝีมือในด้านต่าง ๆ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาสําหรับผู้ใช้แรงงาน
๕. แก้ไขกฎหมายแรงงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกจ้างและนายจ้าง
๖. ให้กระทรวงแรงงานเป็น องค์กรที่ค อยสอดส่องดูแ ลให้ความช่ว ยเหลือแก่ลูกจ้างที่ทํางาน
ในทุกสาขาอาชีพให้ได้รับความเป็นธรรมได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างที่เหมาะสม
ด้านการเมือง
๑. ยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๒. ดําเนินการให้อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยการ
๒.๑ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับโดยวิธีการเลือกตั้ง
๒.๒ ส่งเสริมการนํารูปแบบการปกครองแบบกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไปใช้กับ
จังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพร้อม
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๒.๔ ส่งเสริมการจัดตั้งรวมกลุ่มเป็นองค์กร
๒.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
๒.๖ ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองให้มีค วามเข้มแข็ง และมีความโปร่งใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้
๓. ปฏิรูประบบราชการ โดยการ
๓.๑ ดําเนินการให้ข้าราชการมีจิตสํานึกในหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน
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๓.๒ ดําเนินการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง
๓.๓ สร้างค่านิยมให้มีการยกย่องคนสุจริต และประณามผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
๔. ปฏิรูปกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ปฏิรูประบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีความบริสุทธิ์และโปร่งใส อย่างเป็นธรรม
ด้านการคลัง
๑. จัดระบบการจัดเก็บภาษีในระบบอัตราก้าวหน้า แต่ต้องมีความเป็นธรรมกับประชาชน
๒. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
ด้านการเกษตร
๑. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง
๒. ดําเนิน การพัฒนาปรับปรุงคุณ ภาพของดิน รวมทั้งกําหนดเขตการใช้ดิน ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจการเกษตร
๓. จัดระบบในการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมในรูปแบบสหกรณ์
๔. พัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ
๕. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตรควบคู่กับภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
๖. ดําเนินการปรับปรุงขบวนการผลิต การตลาดแก่เกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร
๗. จัด การอนุรั กษ์ท รัพ ยากรทางธรรมชาติ โดยการใช้ เทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นในการดูแลรักษา
๘. ส่งเสริมระบบสหกรณ์ทุกสาขาและให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๙. จัดระบบการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
ด้านอุตสาหกรรม
๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีเงื่อนไขว่าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น
แก่คนไทย
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๓. พัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
๔. กําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งขจัดข้อกีดขวางที่เป็นอุปสรรค
ในการส่งออก
๕. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
๖. กําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดต่ออุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
๗. ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
๘. ส่งเสริมอุต สาหกรรมโดยแยกเขตอุตสาหกรรมจําแนกตามภูมิภาคและให้สอดคล้องกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและแรงงาน
ด้านการค้า
๑. ส่งเสริมระบบการค้าเสรี แต่ให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
๒. ควบคุมราคาสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตให้อยู่ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
๓. ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๔. ส่งเสริมให้ใช้ระบบการค้าต่างตอบแทนในช่วงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ด้านการทหาร
๑. ส่งเสริมระบบกองทัพให้เป็นกองทัพเพื่อประชาชน
๒. สนับสนุนให้กองทัพได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
๓. ส่งเสริมให้กองทัพมีความทันสมัยในด้านอาวุธและเทคโนโลยี
๔. ส่ง เสริ ม ให้ก องทั พ ได้มี ศู น ย์ ก ารศึก ษา วิ จัย ค้ น คว้า พั ฒ นาการสร้ า งอาวุ ธ ทดแทน
การนําเข้าจากต่างประเทศ
ด้านการต่างประเทศ
๑. ยึดถือนโยบายต่างประเทศที่เป็นกลางและอิสระยึดมั่นในเอกราชอธิปไตย
๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ด้านการเงิน
๑. จัดระบบบริหารสถาบันทางการเงินในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุมการปริวรรตเงินตราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ด้านสิทธิมนุษยชน
๑. คุ้มครองมิให้มีการกระทํา หรือละเว้นการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒. ปฏิรูปกลไกและระเบียบ แบบแผนทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ข้อบังคับพรรคแรงงานไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคแรงงานไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคแรงงานไทยสามัคคี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
และหลั ก เกณฑ์ ใ นการบริห ารพรรคและการดํ า เนิน กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให้ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับพรรคแรงงานไทยสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคแรงงานไทยสามัคคี” ชื่อย่อภาษาไทยว่า
“ร.ท.ค.” เขี ย นเป็ น ภาษาอั งกฤษว่ า “UNITY THAI LABOUR PARTY” ชื่ อ ย่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า
“U.T.L.”
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคแรงงานไทยสามัคคีใช้เครื่องหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
(๑) เครื่ อ งหมายพรรคเป็ น รู ป วงกลมสองวงซ้ อ นกั น ภายในรู ป วงกลมด้ า นบน
มีชื่อภาษาไทยว่า “พรรคแรงงานไทยสามัคคี” ภายในรูปวงกลมด้านล่างมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “UNITY
THAI LABOUR PARTY” รู ป วงกลมด้า นในมีแ ถบสี แ ดงอยู่ ด้ านซ้ าย สี ข าวอยู่ ต รงกลาง สี น้ํ าเงิ น
อยู่ด้านขวา และมีรูปพานใส่รัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลาง
หมายถึง ชาติเป็นสีเลือดของประชาชนชาวไทย
- สีแดง
- สีขาว
หมายถึง ศาสนาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
- สีน้ําเงิน
หมายถึง พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ทุกภาคส่วน
- รูปพานใส่รัฐธรรมนูญ หมายถึง การเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตย
- จุดสีแดงสองจุด
หมายถึง การเริ่มต้นของพรรคแรงงานไทยสามัคคี
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๘/๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลท้ายบ้านใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๘๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคแรงงานไทยสามั ค คี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด ให้ เ รี ย กว่ า
พรรคแรงงานไทยสามัคคี...................... (โดยมีชื่อของท้องถิ่นนั้นต่อท้ายด้วย)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู้ มี สัญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ ง ได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรค ให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบีย นพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้าน ให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบีย นสมาชิกสาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถอื ว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้น ดํารงตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่สั งกัด พรรคและมติดัง กล่าว ต้ องมีค ะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอย่างท่องแท้ เพื่อเข้าร่วมขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(ง) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง จนได้ รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ว มรับผิด ชอบต่อเสถีย รภาพของพรรคและให้ค วามร่ว มมือในกิจกรรมของ
พรรคด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน
นโยบาย และมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าว
ไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญ แก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่ อเป็น การส่ งเสริ มความรู้ ความเข้า ใจทางการเมือ งแก่ส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถที าง
ระบบรัฐสภา เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพเพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิท ธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพ ยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิท ธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่ว มกัน
สร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้อง
ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี
หรือวิพ ากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้ว ยกัน หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิด
ความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้ง ความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ของพรรค ทั้งนี้
ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ปฏิบัติง านของพรรคไม่พึงนําความลั บของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิด เผยต่ อ
บุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและ
ให้ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของ
พรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักษาชาติเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการ
บริหารพรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็น
ผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็ นสมควรให้เ ป็น กรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่ว มประชุมใหญ่เป็น ผู้เสนอชื่อสมาชิก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทน
จากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่น บั ญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ต่ อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่ อ หั ว หน้ า พรรคลาออกหรื อ ขาดจากสมาชิ ก ภาพ ให้ ถื อ ว่ า ความเป็ น
คณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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พรรคการเมือง แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้น เป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่น อัน เป็น เหตุให้คณะกรรมการพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะ
ให้กรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย น
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบีย บและจัด ตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็น ไปตาม
นโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัด สรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชี
รายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ ายเกี่ย วกั บการเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ง เขต
เลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
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(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัด สรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติข องที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ความเห็น ชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของ
พรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนิน งาน
ของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริห ารพรรคและเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เป็น ผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็น ผู้เ รีย กประชุมร่ว มระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัว หน้า พรรคมี อํา นาจหน้ าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบตามที่ หัว หน้ าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรคหรือรองหัว หน้าพรรคในกิจการที่
หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริห ารพรรค คณะที่ ป รึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิ การพรรคมี อํา นาจหน้า ที่ รับ ผิด ชอบตามที่ เลขาธิ การพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญ ชีท รัพ ย์สิ น
หนี้สนิ และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้น
จากตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบ่ ง
เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมืองที่ให้ ส่งผู้ ใดเป็ น ผู้ส มัครรั บเลื อกตั้ ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
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ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัด ตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่ง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค
เป็น ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค แล้วให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุม
เพื่ อ จั ด ตั้ ง สาขาพรรค และเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคดั ง กล่ า ว ต้ อ งมี ส มาชิ ก ของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
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(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระ
แล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็น ลําดับแรก แล้ว เลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อ บุค คลที่ไ ด้รั บเลื อกตั้ง เป็ น คณะกรรมการสาขาพรรค จะต้อ ง
มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทําบัญ ชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุ คคลที่จะเข้าสมัครรับเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ
สภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จัด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็น ผู้แ ทนของสาขาพรรคและเป็น ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุม ใหญ่ สาขาพรรค โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิ ยั บยั้ ง มติ คณะกรรมการสาขาพรรค หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือมติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่ มี ค วามจํ า เป็น ในการดํ า เนิน การทางการเมื อ ง ให้ มีอํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณี ป ระธานสาขาพรรคไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ผู้ มี ตํ า แหน่ ง รองลงมา
ตามลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
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(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) กํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ–รายจ่าย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัม พัน ธ์ง านของสาขาพรรค ตามที่ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
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ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก โดยให้ ยื่น ใบลาออกต่ อ หั ว หน้ า พรรค หรื อผู้ ที่ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ แ ทน
หัวหน้าพรรค
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เป็นผู้แทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข้าร่ว มประชุมใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรค ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมใหญ่ไ ด้
ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่ว มประชุมใหญ่
ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมา ภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบ ตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบ ตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
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ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใด จะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๑ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัว หน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(๔) การเลือ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อกผู้ส มัค รรับ เลื อกตั้ งของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํ าเนิน การสํา หรั บ ปีต่ อไป โดยเฉพะการหารายได้ การส่ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ทุกคราว ให้หัว หน้ าพรรคแจ้ งกําหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ต ามความจําเป็นหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดร่ว มกั น ขอให้เปิด ประชุมเป็น พิเ ศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษ จะต้องมีว าระหรือประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค
เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้า
เลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
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ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งว่าง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้ง แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่ม าร่ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท่ากั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมด้วย
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ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งรวมกัน ขอให้เปิดประชุมพิเศษ ในการขอให้มีการประชุม
พิเศษ จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็น ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ประธานได้ ก็ให้ร องประธาน
สาขาพรรคทําหน้าที่ แ ทนและให้เลขานุก ารสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุ ม แต่ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็น เงินได้ของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมือง และบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ต้ องลงรายการให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในสิ บห้ าวั น นั บแต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมือง และการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับรายชื่อตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็น กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่า ควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็ น
สมาชิก พรรค ให้ หัว หน้ าพรรคเสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารพรรคพิจ ารณาวินิ จฉั ย สั่ ง การและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค จะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง

หน้า ๙๑
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๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญั ต ติ เ สนอมาจากคณะกรรมการบริ ห ารพรรค หรื อ จากสมาชิ ก พรรค
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้ม่นั คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานไทยสามัคคี
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพรรคแรงงานไทยสามัคคี จํานวน ๑๕ คน คือ
๑. นายสนั่น ไชยกาล
หัวหน้าพรรค
๒. นายวิทยา ทรงจิตต์
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายธนกร โรจนอาภากุล
เลขาธิการพรรค
๔. นายสายัณห์ ทรงจิตต์
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวพรพิไล น้อยหมื่นไวย์
เหรัญญิกพรรค
๖. นายเชี้ยง กันงาม
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
๗. นายปราโมทย์ ติเยาว์
๘. นายชูชาติ โปร่งอากาศ
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวจิรพร ทองสุขนาม
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายละมัย ปิ่นสวัสดิ์
กรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๗ ง
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๑๑. นางสาวเกษร ภูเชิดสาย
๑๒. นายเม็ก คําเสียง
๑๓. นายทินกร ศรชัยญาติ
๑๔. นางสาวสุภาพร น้อยหมื่นไวย์
๑๕. นางสาวชนิตา เนียมเพราะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

