เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยม
ด้ว ยนายทะเบีย นพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้ง
การจัด ตั้ง พรรคเสรีนิย ม ลงวัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน
๑๒ คน นั้น
บัดนี้ พรรคเสรีนิยมได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี ที่ประชุมใหญ่สามัญ
พรรคเสรีนิย ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ดําเนิน การตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยมโดยที่ประชุมใหญ่พรรคเสรีนิยมได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ขอ้ บังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดังต่อไปนี้
ข้อบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จากนายทะเบี ย น
พรรคการเมืองเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“พรรค” หมายความว่า พรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ข้อบังคับพรรค” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“หัวหน้าพรรค” หมายความว่า หัวหน้าพรรคพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“รองหัวหน้าพรรค” หมายความว่า รองหัวหน้าพรรคพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เลขาธิการพรรค” หมายความว่า เลขาธิการพรรคพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความว่า รองเลขาธิการพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เหรัญญิกพรรค” หมายความว่า เหรัญญิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“โฆษกพรรค” หมายความว่า โฆษกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ประธานสาขา” หมายความว่า ประธานสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

“กรรมการสาขา” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการนโยบายพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการคัด เลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“ตัวแทนสมาชิก” หมายความว่า ตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“ภาค” หมายความว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่ใ ช้ข้อบังคับ นี้เรีย กว่ า พรรคเสรีนิย ม เขีย นเป็นภาษาอังกฤษว่ า
Liberal Party ชื่อย่อภาษาไทยว่า ส.ร.น. ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า L.P.
ข้อ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเสรีนิยม ใช้เครื่องหมาย นกพิราบขาว บนพื้นผ้าสี่เหลี่ยมสีน้ําเงิน โดยมีตัวอักษร
สีขาวอยู่ภายใต้ว่าพรรคเสรีนิยม และอักษรภาษาอังกฤษว่า Liberal Party

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ์ แสดงถึง อุดมการณ์เสรีนิยม เสรีภาพ การแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อ ๖ สํา นัก งานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ บ้า นเลขที่ ๔๗/๓๕๓ - ๔ หมู่ที่ ๗ ตํา บลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๔๐
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๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๗ สาขาพรรคเสรีนิยมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า พรรคเสรีนิยม สาขา
ตามชื่อที่ระบุถึงเขตท้องที่ตั้งนั้น
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๙ การสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
รูปถ่ายซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
โดยให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือทางไปรษณีย์
หรือทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานใหญ่ หรือต่อประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับใบสมัครแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้ว ยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว ให้สมัครเป็น
สมาชิกผู้นั้นชําระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘ บาท และเมื่อผู้สมัครชําระ
ค่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้ลงทะเบียนผู้สมัครท่านนั้นเป็นสมาชิกพรรคและทําการออกบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน นายทะเบียนสมาชิกพรรคอาจเสนอหัวหน้าพรรคผ่านเลขาธิการ
พรรคเพื่อให้รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติให้รับเป็นสมาชิกในภายหลัง
ข้อ ๑๐ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้าน ให้ยื่นต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๑๑ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกโดยจะมีคําคัดค้านหรือไม่
ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ กพรรคตามวรรคหนึ่ ง (๒) ให้ ถื อว่ าสมบูร ณ์เ มื่ อได้ยื่ น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่สั งกัด พรรค และมติ ดังกล่ าวต้ องมีค ะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้
ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๓ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
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(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุด มการณ์
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึด มั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(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 ากคณะ
กรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๖ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมี
บทบาททางการเมื อ งและเข้ า สู่ ก ารบริ ห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค
เป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรีย มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้ อ มูล ข่า วสารทางด้ านการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม
เพื่ อกระตุ้ น เตื อ นให้ สมาชิก และประชาชนทั่ ว ไปเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง เพื่ อ สิท ธิ ประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่ งเสริม ให้ มีก ารรวมกลุ่ มกั นของสมาชิก ในแต่ ละสาขาอาชี พ เพื่ อแลกเปลี่ย น
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(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 และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๘ เพื่อให้ส มาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่ว มกั น
สร้างพรรค ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบีย บข้อบังคับ พรรค มติข องคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งไม่ โ จมตี
หรื อ วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ส มาชิ ก พรรคด้ ว ยกั น หรื อ องค์ ก รของพรรคต่ อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หาย
และบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิบั ติง านของพรรคไม่ พึ งนํ าความลับ ของพรรคที่ไ ด้มี มติ ไ ว้ไ ปเปิด เผยต่อ บุค คลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้ว ยการเสียสละและให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๒๐ ให้มีก รรมการคณะหนึ่ง เป็น คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่ง เป็น องค์กรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
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(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยการ
ลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๒๐
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตํ า แหน่ ง ต่า ง ๆ ต่ อ ที่ป ระชุม ใหญ่ โ ดยคํ านึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสี ย สละให้ กั บ พรรคจํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิ ก ที่เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิก เพื่ อ ให้ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กเป็ น
กรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
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เมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่งหัวหน้าพรรค
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรีย ก
ประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม่ ภ ายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ตํ า แหน่ ง
หัวหน้าพรรคว่างลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรีย กประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้น จากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่ว ยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกิน วงเงิน
ตามกฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ ายเกี่ ย วกับ การเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น ให้ จัด สรร
เป็นจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละ
บัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(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
และกฎระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรี ย กประชุมใหญ่ข องพรรคตามความเห็น ชอบคณะกรรมการบริห ารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็น ผู้เรี ย กประชุม ร่ว มระหว่า งคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ กสภาผู้ แ ทน
ราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้ โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ า พรรค มี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้ า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มีอํ า นาจหน้ า ที่เ กี่ย วกับ การรั บสมาชิ ก และการพ้ น จาก
ตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๖ การพิ จ ารณาส่ งผู้ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ งเป็น สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งและแบบสัดส่ว นของพรรคการเมือง ให้เป็น ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้เป็นที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าสามสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขา
พรรคต่อเลขาธิการพรรคเพื่อขออนุมัติจัดประชุมใหญ่ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อเลขาธิการพรรคโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้
จังหวัด ใดจัด ตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัว แทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุม
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรค
เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้แ จ้งสํานักงานใหญ่ พ รรคทราบ เพื่ อให้หัว หน้าพรรค
แจ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิก
ของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ขึ้นไป
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎร์ ในเขตเลื อกตั้ งนั้ น ๆ จํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า แปดคน โดยที่ ประชุม ใหญ่
สาขาพรรคเป็นผู้ดําเนินการซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
คณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสตรีไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สาขาพรรคใด
เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคที่เป็นสตรีไม่ได้ หรือได้ไม่ครบสองคนก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงไว้ใน รายงาน
การประชุมใหญ่และส่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาว่าจะงดเว้น การใช้ข้อบังคับพรรคข้อนี้
ในประเด็นนี้หรือไม่
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หลักเกณฑ์แ ละวิธีการเลือกตั้งสมาชิกตามข้อนี้ให้เป็น ไปตามระเบีย บที่คณะกรรมการกําหนด
และกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างให้กรรมการสาขาพรรคประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้
จะต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้น ตําแหน่งตามวาระ
แล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน
ลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งประธานสาขาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นประธานสาขาพรรคต่อที่ประชุม
ใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๙
(๓) ให้ประธานสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็น สมควรให้เป็นกรรมการ
สาขาพรรคในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อ ง ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสีย สละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการสาขาพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิ ก ที่เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิก เพื่ อ ให้ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กเป็ น
กรรมการสาขาพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
(๕) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค ตาม (๔) จะต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ประธานกรรมการสาขาพรรค โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๒๙ (๘) ให้ดํารงตําแหน่งอื่นได้
ข้อ ๓๔ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เบื้องต้น
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
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(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็น
ประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่อ ขอให้ มีก ารทบทวนมติ ใ นกรณีที่ มี ความจํ า เป็ น แต่ทั้ ง นี้ต้ อ งไม่ เกิ น สามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็ น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มี อํา นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลาขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวง ของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรค มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจ่าย บัญ ชี
ทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่ น ของสาขาพรรค มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้น จากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมาย
ให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๙ ให้จัดการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคไม่เกินวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของทุกปีเว้นแต่
เลขาธิการพรรคจะมีคําสั่งให้ประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคในวัน ใดวัน หนึ่งตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณของพรรค
ข้อ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบที่กําหนดใน มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตาม มาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ข องจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้ว แต่จํานวนใด
จะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้ อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจํา นวนกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๓ ในการประชุ มใหญ่ต้ อ งมี ส มาชิ กตามข้ อ ๔๒ มาประชุ มไม่ น้อ ยกว่ า สองร้อ ยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสีย งเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๔ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้ร องหัว หน้าพรรคลําดับต้น ทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้น ไม่มาให้ร องหัว หน้าพรรค
ลําดับถัด มาทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคที่มา
ประชุ มเลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็ น ประธาน และให้ เลขาธิ การพรรคทํ า หน้ าที่ เป็ น เลขานุก าร
ในที่ประชุ ม แต่ถ้า เลขาธิการพรรคไม่ มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ก็ให้ รองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๕ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
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(๔) การ เลื อ กตั้ ง คณะกร รมการคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ข องพ ร รค การเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
ในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๕ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๖ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ทุ ก คราวให้ หั ว หน้ า พรรคแจ้ ง กํ า หนดการประชุ ม
ให้ ส มาชิ กพรรคทราบล่ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่า เจ็ด วั น โดยระบุ วั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้า
พรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ต ามความจําเป็น
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ ง หมดร่ ว มกั น ขอให้ เ ปิ ด ประชุ ม เป็ น พิ เ ศษในการขอให้ มี ป ระชุ ม พิ เ ศษจะต้ อ งมี ว าระหรื อ ประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็น องค์ประชุมให้หัว หน้าพรรค
เป็น ประธานที่ประชุมถ้าหัว หน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ร องหัว หน้าพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็น เลขานุการในที่ประชุม
แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคต้อ งจัด ให้ มีก ารประชุม ใหญ่ สาขาพรรคอย่า งน้อ ยปี ล ะ
หนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน
ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติใ ห้ถือ เสีย งข้ างมากของสมาชิก ที่มาร่ว มประชุม กรณี ที่มีเ สีย งเท่ ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๒ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมสาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุมให้ร องประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ใ น
ที่ประชุมให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิ จ การที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคทุ ก คราวให้ ป ระธานสาขาพรรค
แจ้งกําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็น ผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรีย กประชุมเป็น พิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกัน ขอให้เปิดประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็น องค์ประชุมโดยให้ประธาน
สาขาพรรคเป็น ประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ร องประธาน
สาขาพรรคทําหน้าที่ แ ทนและให้เลขานุก ารสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุ ม แต่ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ ให้ค ณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ย วกับการบริหารการเงิน ทรัพ ย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัด
ให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมือง จัดให้มีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมือง และบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้ องลงรายการให้แ ล้ วเสร็ จภายในสิ บห้ าวั น นั บ แต่ วัน สิ้น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๖๐ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินทีไ่ ด้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรัพ ย์สิ น และประโยชน์ อื่น ใดอัน อาจคํา นวณเป็น เงิ น ได้ ที่ไ ด้จ ากการบริจ าค
แก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๑ สมาชิ กพรรคการเมื องอาจเสี ย ค่า บํา รุ งพรรคประจํ า ปี ส่ ว นอั ต ราที่จ ะเก็ บเท่า ไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๒ การบริจาคแก่พรรคให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๓ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การ
ลงโทษต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๔ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ตามข้ อ ๖๓ แล้ ว ให้ หั ว หน้ า พรรคมอบอํ า นาจให้ ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล
หัวหน้าพรรค มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหานั้น
พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่ ง ตั้ง กรรมการหรื อ สมาชิก ไม่เ กิ น กว่ าห้ า คนเป็น กรรมการพิจ ารณาเสนอความเห็ น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๕ ในการพิจ ารณาข้อกล่าวหาสมาชิก ต้ องให้โ อกาสแก่ผู้ถู กกล่ าวหาแก้ข้ อกล่ าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖๗ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แ ต่ด้ว ยความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๙ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค ต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๗๐ พรรคมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่
คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่พ รรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๒. หั ว หน้ า พรรคเสรี นิ ย มลาออกจากตํ า แหน่ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จึ ง ทํ า ให้
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยมพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคเสรีนิยม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๒ (๖) จํานวน ๑๒ คน ดังนี้
(๑) นายพุทธชาติ
ช่วยราม
หัวหน้าพรรค
(๒) นายวรุณ
โมมินทร์
รองหัวหน้าพรรค
(๓) นายจรินทร์
อยู่สุข
เลขาธิการพรรค
(๔) นายบุญญฤทธิ์
ลักษณประณัย รองเลขาธิการพรรค
(๕) นางสุจิตตรา
แสนดี
เหรัญญิกพรรค
(๖) นายพุฒิพงศ์
พุ่มไสล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) นางสาวจิฏสุดา
เกาะม่วงหมู่
โฆษกพรรค
พรประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
(๘) นายนิรัตน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

(๙) นายณัฐพงศ์
สุนทรภัค
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายบัณฑิต
พันธุ์เครือวัลย์ กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายมนัส
พัวพันธ์
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายภาณุวัฒน์
ศิวาลัยกุล
กรรมการบริหารพรรค
๓. ที่ประชุมใหญ่พรรคได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยมชุดใหม่ จํานวน
๑๒ คน ดังนี้
(๑) นายพุทธชาติ
ช่วยราม
หัวหน้าพรรค
อยู่สุข
รองหัวหน้าพรรค
(๒) นายจรินทร์
(๓) นายพุฒิพงศ์
พุ่มไสล
เลขาธิการพรรค
(๔) นายบุญญฤทธิ์
ลักษณประณัย รองเลขาธิการพรรค
(๕) นายภาณุวัฒน์
ศิวาลัยกุล
เหรัญญิกพรรค
(๖) นางสาวณัชชารีย์ พูลศิริธนภัทร์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) นางสาวจิฏสุดา
เกาะม่วงหมู่
โฆษกพรรค
(๘) นายมนัส
พัวพันธ์
กรรมการบริหารพรรค
พรประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
(๙) นายนิรัตน์
(๑๐) นายวรฉัตร
เสริมรัมย์
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นางรัชนีย์
พัวพันธ์
กรรมการบริการพรรค
(๑๒) นายอรรถพล
องอาจ
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบี ย นพรรคการเมืองโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ต อบรั บ
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

