เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคสัจจานุภาพ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคสัจจานุภาพ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๕๕ ตั้ง แตวัน ที่
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคสัจจานุภาพ ดังนี้
นโยบายพรรคสัจจานุภาพ
พรรคสัจจานุภาพจะยึดมั่นในอุดมการณการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข บริหารราชการแผนดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส รักษาสัจวาจา และ
ใชห ลักธรรมของทุกศาสนา เพื่อ แกปญ หาสัง คม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งไดแ ยกรายละเอีย ด
ในการกําหนดนโยบายของพรรคไว ๑๕ ดานดังนี้
๑. ดานการเมืองการปกครองและบริหารราชการแผนดิน
๑.๑ จั ด ระบบและปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองให เ ป น ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ แ บบ
อยู บ นพื้ น ฐานความต อ งการและการมี ส ว นร ว มของประชาชน และสอดรั บ กั บ ประเพณี วั ฒ นธรรม
แหงความเปนไทย
๑.๒ ปลูกฝงจิตสํานึก รูรักสามัคคีของคนในชาติ โดยนอมนําแนวพระราชดํารัสแหง
องคพ ระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหั ว เรื่ องคุณ ธรรมแหง ความสามัค คี ๔ ประการ เป น หลัก ปฏิ บั ติ
อยางเต็มกําลัง
๑.๓ ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ในแตละหนวยงานซึ่งจะตองไมขัดแยงกัน
ในทางปฏิบัติ ตลอดทั้งการลดขั้นตอนเพื่อใหงานบริการประชาชนเปนไปไดอยางรวดเร็ว
๑.๔ วางมาตรการใหหนวยงานราชการ บริหารงานบุคลากร โดยวิธีการประชาธิปไตย
เพื่อสรางความเปนธรรมในระบบการประเมินผล การเขาสูตําแหนง การบําเหน็จรางวัลความดีความชอบ
ทั้งนี้จะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจใหขาราชการไดทุมเทและอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๑.๕ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน เนนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางจริงจัง
๑.๖ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการเพื่อการเผยแพร แลกเปลี่ยน เรียนรู ดานการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แกประชาชนอยางตอเนื่อง
๑.๗ ดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ การปกครอง จากสวนกลางสูภูมิภาคและทองถิ่น
อยางมีระบบ ทั้งดานการมอบอํานาจการบริหาร การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดจากประชาชนโดยตรง
๑.๘ จั ด เวที ป ระชาคมระดมความคิ ด จากบุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว น ปราชญ ช าวบ า น
ผูนําทองถิ่น นักการศาสนา ขาราชการที่เกษียณอายุและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อกําหนดกฎระเบียบ
แผนงาน โครงการตาง ๆ ในการบริหารการพัฒนาทองถิ่น
๑.๙ ปกปองคุมครองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
อยางเขมแข็ง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหสอดคลองผสมผสานไปในทิศทางเดียวกัน และปรับแผนใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
๒.๒ มุงเนนการดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ โดยใชหลักธรรม
ปลูกฝงทัศนคติ ใหเกิดความพอเพียงทางใจเปนเปาหมายสูงสุด
๒.๓ ให ก ารสนั บ สนุ น การกํ า หนดมาตรฐานผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิต โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด
แตเกิดประโยชนสูงสุด
๒.๕ พัฒนาระบบการบริหารองคกรรัฐวิสาหกิจใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน
ถือหุนอยางกวางขวาง
๒.๖ กระจายความเจริญและสนับสนุนการสรางงานสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัด
ในเมืองหลวง โดยการจัดโซนเขตอุตสาหกรรมพิเศษ การสงชิ้นงานใหประชาชนทําถึงบาน การสรางเครือขาย
ตลาดสินคาชุมชนอยางเปนระบบ (One product one network หรือ OPON)

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๒.๗ ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ธรรม
ปองกันการหลบเลี่ยงภาษี โดยวางมาตรการใหผูซื้อสินคาตองมีใบกํากับภาษีทุกครั้งเพื่อแสดงตอพนักงาน
เจาหน าที่เพื่ อขอตรวจสอบ หากไมสามารถนํ ามาแสดงได อาจมีโ ทษฐานมีสิน ค าหลบเลี่ยงภาษีไ ว
ในครอบครอง
๒.๘ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในระดับ “อยูดีมีสุข
ทุกครัวเรือน” ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๙ ใหมีคณะทํางานดานการเงิน การคลัง ซึ่งประกอบดวยบุคลากรดานองคกรการเงิน
ทุกภาคสว น เพื่อความเปน เอกภาพในการประเมิน ทิศทางและเสนอแนะการแกไ ขปญ หา การเงิ น
การคลังของประเทศ
๒.๑๐ รวมมือกับตางประเทศดานเศรษฐกิจและการลงทุนโดยยึดหลักเสียเปรียบนอยที่สุด
๒.๑๑ สนับสนุนกิจการสหกรณและองคกรการเงินชุมชนใหมีความเขมแข็งและแขงขันได
โดยจัดตั้งกระทรวงสหกรณและองคกรการเงินชุมชนเปนเอกเทศ เพื่อดูแล แนะนํา เชื่อมโยงกิจการ
และแลกเปลี่ยนสินคาใหเกื้อกูลดวยกันโดยปลูกจิตสํานึกความเปนไทยในการแขงขันกับสินคาตางชาติ
๓. นโยบายดานสังคมและประเพณีวัฒนธรรม
๓.๑ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนโครงการดานศาสนา ศึกษาและฝกการปฏิบัติธรรม
ของทุกศาสนา ตามหลักการวิถีธรรมนําชีวิต เสริมสรางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยางเต็มกําลัง และ
ใหถือเปนโครงการเนนหนักอันดับหนึ่ง
๓.๒ สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จัดที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยอยางเรงดวน ตลอดทั้ง การสง เสริมและคุมครองสิทธิเด็ก สตรี และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
๓.๓ สํารวจ ตรวจสอบ เด็กกําพรา คนชรา และผูพิการ ที่ขาดการดูแลเพื่อใหการสงเคราะห
เพื่อใหหลุดพนจากความทุกขยากเดือดรอน จนอยูในระดับอยูดีมีสุข
๓.๔ จัดใหมีสื่อทองถิ่น เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางทั่วถึง
๓.๕ สนับสนุนโครงการ กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารและภารกิจขององคกรอิสระ
ตาง ๆ เพื่อประชาชนจะไดเขาใจ เขาถึงในการขอความชวยเหลือจากองคกรนั้น ๆ อยางกวางขวาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๖ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ โดยหนวยงาน หรือ
องคกรที่เกี่ยวของจะตองถือเปนภารกิจสําคัญที่จะตองติดตามแกไขอยางเกาะติดและตอเนื่อง จนบรรลุ
ผลสําเร็จ
๓.๗ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
แกประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อพัฒนาการเมืองสูความเปนธรรมาภิบาล
๓.๘ สงเสริมใหศาสนาทุกศาสนาดําเนินการเผยแพรอบรมสั่งสอนศาสนิกชน ใหถูกตอง
ตามหลักการแกนแทของแตละศาสนาอยางแทจริง เพื่อใหศาสนาเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
๓.๙ ปลูกฝงทัศนคติคานิยม “สํานึกไทย” เพื่อสกัดกั้นอารยะธรรมตางชาติเขาครอบงํา
๓.๑๐ ปองกันและปราบปรามการเสพ การคายาเสพติดทุกชนิด อยางแข็งขัน จริงจัง
เพื่อเปาหมายประเทศไทยปลอดยาเสพติด
๔. นโยบายดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม
๔.๑ สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ ในครอบครัวเกษตรกรขนาดเล็ก
เพื่อใหเกิดความพอเพียงแกการครองชีพในระดับอยูดีมีสุข
๔.๒ สงเสริมการเกษตรครบวงจร สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเพื่อจําหนายและการแปรรูป
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดอยางเปนระบบ
๔.๓ สรางเอกลักษณใหประเทศไทย เปนประเทศเกษตรปลอดสารพิษโดยวางมาตรการ
หามนําเขาเคมีเกษตรประเภทมีพิษอันตรายทุกชนิด สงเสริม การใชสารสกัด ธรรมชาติในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทดแทนยาเคมี และใชปุยอินทรียชีวภาพเปนหลัก
๔.๔ ประกันความเสียหายดานผลผลิตการเกษตร สําหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจาก
การทําการเกษตรโดยใชสารเคมี มาเปนการเกษตรอินทรียหรือการเกษตรปลอดสารพิษ ในระยะเริ่มตน
ของการปรับเปลี่ยน เนื่องจากโรคแมลงศัตรูพืชอาจดื้อตอสารสกัดธรรมชาติ จนกวาจะเขาสูสภาวะสมดุล
๔.๕ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทําปุยอินทรียชีวภาพจากเศษขยะขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น แทนการเผาทํ า ลายหรื อ ฝ ง กลบ อั น จะส ง ผลให เ กิ ด การจ า งงาน สภาพแวดล อ มดี ขึ้ น
ดินอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ
๔.๖ สงเสริมการปลูกพืชน้ํามัน เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศในทุกพื้นที่
ที่มีศักยภาพ เชน ใหทุนสงเคราะหการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่นาแบบยกรอง เปนตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๔.๗ จั ด วางระบบส ง เสริ ม การเกษตรให เ ป น สั ด ส ว น ตามศั ก ยภาพความเหมาะสม
ทั้งสภาพพื้นที่และตัวเกษตรกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึง
๔.๘ สนับ สนุน ใหกิจการสหกรณมีความเขมแข็ง เพื่อดําเนิน ธุรกิจแขงขันกับ ตางชาติ
โดยปลูกฝง คานิยมใหสมาชิกใชสิน คาไทยภายใต ร ะบบสหกรณ และใหซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิน คากั น
ระหวางสหกรณดวยกันเพื่อเปนการกระจายและรักษาระดับราคาสินคา
๔.๙ จั ด ระบบชลประทานเพื่ อ การเกษตรอย า งทั่ ว ถึ ง พื้ น ที่ ใ นเขตชลประทานใด
ปลอยใหวางเปลาไมใชประโยชน หากเปนพื้นที่เอกชนใหเวนคืนแลว จัดรูปที่ดินแบงสรรใหเกษตรกร
ผูยากจนใชประโยชน
๔.๑๐ สนับสนุนการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรในดานการเพิ่มผลผลิต และลดตนทุน
แตตองไมเกิดผลเสียตอสุขอนามัยของผูบริโภค
๔.๑๑ สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีมูลคาสูง ตามศักยภาพและความเหมาะสม อยูบนพื้นฐาน
ของการไมทําลายสิ่งแวดลอม
๔.๑๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ ใหใสสะอาดปราศจากมลพิษ
๔.๑๓ หยุดยั้งการโคนไมทําลายปา ทั้งปาบก ปาชายเลน พรอมทั้งการฟนฟูใหมีสภาพ
อุดมสมบูรณใหเปนแหลงพักพิง อาศัย และเพาะพันธุของสัตวบก สัตวน้ํา ตลอดไป
๔.๑๔ จะแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น ทั้ ง ด า นการจั ด สรรและการให เ อกสารสิ ท ธิ
อยางทั่วถึง
๔.๑๕ สนับสนุนใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูฯ
๕. นโยบายดานอุตสาหกรรม
๕.๑ สนับสนุนและใหการคุมครองผลผลิตที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
๕.๒ ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหมูเหลา ใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทย
๕.๓ สนั บ สนุน และสง เสริม ให ห นว ยงานของรัฐ และผู ที่มี ขี ด ความสามารถดา นต าง ๆ
ไดมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและผลผลิตดานอุตสาหกรรม
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๕.๔ สงเสริมอุตสาหกรรมการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนใหเปนรูปธรรม และเนนการสงชิ้นงานไปทําที่บาน
๕.๕ เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการรวมลงทุน
กับตางประเทศ
๕.๖ สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการคนควาพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ
๕.๗ ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล
๕.๘ ใหการสนับสนุนและคุมครองอยางเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อที่จะเปนหลักของระบบอุตสาหกรรมของชาติ
ในเชิงการผลิตเพื่อการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๕.๙ ใหการสนับสนุนในการลงทุนรวมกันกับบริษัทตางชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย
๕.๑๐ ออกมาตรการให ห น ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน ว ยงานมี ส ว นร ว มในการเป น เจ า ของ
โดยเป น ผู ถือ หุ น กั บ บริ ษัท และโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ข องชาติ เพื่ อ เป ด โอกาสสนั บ สนุ น
ใหผลผลิตของอุตสาหกรรมดังกลาวไดมีสวนในการนํากลับมาขายใหกบั หนวยงานของรัฐและประชาชนไทย
รวมถึงการพัฒนาและวิจัยรวมกันตอไป
๕.๑๑ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง
๖ นโยบายดานการศึกษา
๖.๑ สงเสริมการเรียนรูควบคูคุณธรรมโดยเนนการฝกปฏิบัติธรรมในโรงเรียน
๖.๒ มุงเนนการเรียน การสอน ดานการฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะเพื่อนําไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ เชน การเรียนภาษาตางประเทศ ใหรวมคาบวิชาไปเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ๆ ละสามสิบวัน
ติดตอกัน โดยเนนการฝกพูดเปนหลัก เปนตน
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๖.๓ สงเสริมการศึกษาฟรีถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐสนับสนุนอุปกรณการเรียน
การสอน ใหแกสถานศึกษาอยางเพียงพอ มีมาตรการหามสถานศึกษาเรียกรับบริจาคอุปกรณการศึกษา
จากผูปกครองนักเรียน โดยเด็ดขาด
๖.๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนรั ก การเรี ย นและการศึ ก ษาหาความรู
ตลอดเวลา
๖.๕ ออกมาตรการจูงใจใหครู อาจารย มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
๖.๖ สนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันของสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเกิดความรู
รักสามัคคีเพื่อแกปญหาความขัดแยงทะเลาะวิวาท
๖.๗ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนปอนตลาดแรงงานใหเพียงพอ
๗. นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคง
๗.๑ ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น โดยรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม เชน ใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของกองทัพ
ไปชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแทนการจางเหมา ใชยานพาหนะชวยกระจายสินคาใหเกษตรกร เปนตน
๗.๒ กองทัพจะหลีกเลี่ยงการปะทะกันดวยกําลัง จะเนนหนักดานการเจรจาทําความเขาใจ
มากกวาการเอาชนะกันดวยสงคราม
๗.๓ กองกํ า ลั ง ภายในประเทศทุ ก ประเภท หมู เ หล า ตํ า รวจ ทหาร อาสาสมั ค ร
จะปฏิบัติงานรักษาความสงบรวมกันได โดยไมมีขอขัดแยงทางกฎหมายซึ่งจะไดรับการแกไขใหสอดคลอง
๗.๔ การสอบคัดเลือกบุคคลเขารับ ราชการ ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน
จะตองเขมงวด กลั่นกรอง ใหไดคนดีมีคุณธรรม และเมื่อไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงแลวจะตองไดรับ
การอบรมเติมเต็มเปนเนืองนิตย
๗.๕ ลดอัตราตําแหนงทหารตํารวจในระดับสูง เพื่อจัดสรรงบประมาณไปเพิ่มในตําแหนง
ระดับลาง
๗.๖ ลดการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ เพื่อจัดสรรงบประมาณไปแกปญหาความยากจน
ของประชาชนใหมากขึ้น
๗.๗ เพิ่มสวัสดิการ แกทหาร ตํารวจ ในระดับลางใหเพียงพอ
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๘. นโยบายดานการตางประเทศ
๘.๑ ดําเนินนโยบายอยางเปนอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคง
ของชาติเปนสําคัญ
๘.๒ กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไมเลือกการปกครอง
ในลัทธิที่แตกตางกัน และใหความสําคัญในดานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๓ รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
๘.๔ ทบทวนและปรั บ ปรุง สนธิสั ญ ญาต า ง ๆ ที่ ป ระเทศไทยเสี ย เปรี ย บให ดี ขึ้น อย า ง
สมบูรณแบบ
๘.๕ สนับ สนุน การสง เสริมใหสถานทูต ไทยที่ป ระจําอยูในประเทศตาง ๆ เปน องคกร
ของประเทศที่จะตองขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การทองเที่ยว การคาขาย การสงออก
และการจัดหางาน อยางมีประสิทธิภาพ
๘.๖ รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอ ยที่สุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจภายในทั้งปวงของชาติ
๘.๗ เนนเพิ่ม นโยบายทางการทูต ที่ป ระจําอยูในตางประเทศใหร ายงานและเก็บขอมูล
ที่เปนประโยชนในทางการเมือง การคาขาย ตลาดแรงงาน สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อนํามา
วิเคราะหในการดําเนินการตาง ๆ และเพื่อความมั่นคงของประเทศในดานการปฏิบัติการทางการทูต
๘.๘ กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ อยางเปนรูปแบบ
๘.๙ สนับ สนุ น ใหมี การแลกเปลี่ ยนนักศึ กษา ศิลปะและวั ฒ นธรรมผานสถานทูต ไทย
หรือสถาบันศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
๘.๑๐ สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางด า นวิ ช าการทหาร ผ า นผู ช ว ยทู ต ฝ า ยทหาร
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
๘.๑๑ สนับสนุนใหมีการตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากลในกรณี
ผูกอการรา ยขามชาติ และการติด ตามจับ กุ ม ผูตอ งหาที่ ห ลบหนีเข ามาแฝงตัว ภายในประเทศ หรื อ
การหลบหนีออกนอกประเทศ
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๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๙.๑ สงเสริม การวิจัยและพัฒ นาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนน ใหอาจารย
จากสถาบันการศึกษาจากสว นงานราชการตาง ๆ ตลอดจนนักวิชาการจากภาคเอกชนไดมีสว นรว ม
ในการพัฒนา เพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการสงออก
๙.๒ สนับ สนุน ใหมี การแลกเปลี่ย นเทคโนโลยีกับ นานาประเทศเพื่อพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อกอใหเกิดความคิดริเริ่ม และเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียงที่จะพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
๙.๓ ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใช
ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตร และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
๙.๔ สนับ สนุ น ให ห น ว ยงานเอกชนสามารถนํ าเทคโนโลยี ตาง ๆ ที่ คิด คน โดยคนไทย
มาประยุกตเพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๙.๕ สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีใหม ๆ
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๑๐. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๐.๑ แกไ ขปรับ ปรุง กฎหมาย ประกาศ และคํ าสั่ง ที่ไ ม เปน ธรรมที่เกี่ ยวกั บ แรงงาน
และสาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๑๐.๒ ขยายการว า จ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให ม ากขึ้ น และให มี อ งค ก รของรั ฐ
มาดําเนินการควบคุมและดูแลการวาจางอยางใกลชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไมเปนธรรมใหหมดสิ้นไป
๑๐.๓ เพิ่ ม ความมั่ น คงในการทํ า งานและหลั ก ประกั น ในการทํ า งานแก ผู ใ ช แ รงงาน
ทั้งที่ทํางานในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรองรับในกรณี
ตกงาน เจ็บปวย ลาคลอด และอื่น ๆ
๑๐.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุม สมาคม และชมรมตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
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๑๐.๕ สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
๑๐.๖ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานแกประชาชน เกษตรกร
ตลอดจนปกปองสิทธิและผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๑๐.๗ จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางานโดยรัฐบาล
และการจัดทําทะเบียนผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
การใหสวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการบริการแกผูใชแรงงาน
๑๐.๘ สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติสําหรับผูที่ใชแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
๑๐.๙ สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
๑๐.๑๐ ส ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่ อ ให มี ก องทุ น การประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
ทั้งผูใชแรงงานครอบครัว ผูวาจางรวมจนกระทั่งคนพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๐.๑๑ จัดใหมีกองทุนหรือแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับแรงงานที่จะไปทํางานในตางประเทศ
อยางเพียงพอและทั่วถึง โดยใชมาตรการหักคืนเงินกูยืม ณ ที่จายเปนรายเดือน
๑๑. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
๑๑.๑ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันและขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณ ในการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
๑๑.๒ จั ด หางานที่ เ หมาะสมและสงวนลิ ข สิ ท ธิ์ ข องงานบางประเภทสํ า หรั บ สตรี
เพื่อเปดโอกาสใหสตรีมีโอกาสหางานทําไดมากขึ้น
๑๑.๓ คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคมใหมีความเปนอยูในสังคม
อยางเปนธรรมและมีอาชีพที่เหมาะสม
๑๑.๔ ใหการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางเขมงวดโดยการใชแรงงาน จะตองไดรับ
การยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ และไมใชแรงงาน
เด็กไปในทางที่ผิดและเกินกวาเวลาที่กฎหมายระบุไว
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๑๑.๕ ออกกฎหมายลงโทษ บิดามารดา หรือผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใส
ในการเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กที่อยูในอุปการะ
๑๑.๖ ใหการสนับสนุน บิดามารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงิน
ในกรณีที่มีภาระเรื่องบุตรอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่บิดามารดา หรือผูปกครองที่มีรายได
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน รัฐบาลจะตองสนับสนุนใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีโอกาสเขาเรียน
ในโรงเรียน โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
๑๑.๗ สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐ เพื่อที่จะดูแ ลเด็กอนาถาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง
ใหมีโอกาสไดอยูในสภาพที่ดีที่ทางรัฐบาลจะสามารถจัดสรรหามาไดอยางเต็มความสามารถ
๑๑.๘ สนับสนุนใหมีองคกรของรัฐ เพื่อที่จะดูแลและใหความอนุเคราะหแกผูดอยโอกาส
ในสังคม เชน ผูที่ทุพพลภาพ ผูที่เกิดมาไมสมประกอบ และไมสมประกอบอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ใหมีความเปนอยูที่ดี
๑๑.๙ จัดระเบียบเรื่องความเปนอยูของนักโทษใหดีขึ้น และสงเสริมใหนักโทษไดรับความรู
ในสาขาอาชีพมีงานบางอยางที่สามารถทําไดในระหวางจองจํา
๑๒. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๒.๑ กําหนดแผนการใชแ ละพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัด และ
คุมคาที่สุด
๑๒.๒ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
๑๒.๓ เรงรัดและปองกัน การแกปญ หามลภาวะและสิ่ง แวดลอมเปนพิษทั้ง ในปจจุบัน
และอนาคต
๑๒.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไป
อยางมากใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนธรรม
๑๒.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมเกิด ผลเสียตอสภาพแวดลอมและมุง พึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๒.๖ การมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา
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๑๓. นโยบายดานสาธารณสุข
๑๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค อยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑๓.๒ เพิ่ มมาตรการควบคุ มการโฆษณาสิ น ค าบางประเภทที่ใ หโ ทษต อสุ ข ภาพและ
รางกายของประชาชน
๑๓.๓ สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีการบริการที่ดี
และทั่ ว ถึ ง ส ง เสริ ม การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ ให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง เป น ภู มิ คุ ม กั น
ความเจ็บไขไดปวย
๑๓.๔ ปรับโครงสรางการใหบริการของดานบริการตาง ๆ ของสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น เช น การรั กษาโรคต า ง ๆ โดยผ า นข อ มู ล ทางคอมพิ ว เตอร การสํ า รองยาชนิ ด ต า ง ๆ
ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
๑๓.๕ ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ ใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยผานระบบการประกันสุขภาพ ภายใตการควบคุมของรัฐบาล
๑๓.๖ เพิ่มมาตรการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๑๓.๗ เนนเวชศาสตรปองกัน มากกวาการรักษา โดยวิธีธรรมชาติบําบัด การแพทย
ทางเลือกผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน
๑๔. นโยบายดานการสื่อสารและคมนาคม
๑๔.๑ ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
๑๔.๒ ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
๑๔.๓ ใหมีการจัด สรรแถบคลื่น วิทยุซึ่ง เปนทรัพยากรของชาติใหเกิด ประโยชนสูง สุด
โดยรวม
๑๔.๔ ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ
ในการเป น เจ า ของแถบคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ สั ม ปทานอื่ น ๆ โดยจะต อ งมี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นและ
ประกอบภายในประเทศ
๑๔.๕ จั ด ระบบการคมนาคมทั่ ว ประเทศให เ ชื่ อ มโยงเป น เครื อ ข า ยเป น หนึ่ ง เดี ย ว
การขนสงสินคาใหใชเสนทางที่ประหยัด เชน การขนสงทางน้ํา ทางรถไฟ โดยใชพลังงานทดแทน
ไบโอดีเซล
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๑๔.๖ ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซอน
๑๔.๗ วางมาตรการจัดระบบจราจรในเมืองใหญที่มีประสิทธิภาพ โดยบริการขนสงมวลชน
ที่จูงใจ คืนพื้นผิวจราจรใหคนสวนใหญโดยเปนธรรม
๑๔.๘ จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดรวมถึงการขนสงมวลชนทุกรูปแบบใหเปนระเบียบ
และเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
๑๔.๙ ลงโทษผู ฝ า ฝ น กฎจราจรที่ ทํ า ให ก ารจราจรติ ด ขั ด รวมทั้ ง การใช เ ส น ทาง
การบรรทุกน้ําหนักที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๔.๑๐ จั ด ตั้ ง สถานี ร ถไฟปลายทางกรุ ง เทพฯ ณ เขตชานเมื อ งโดยไม ต อ งให ร ถไฟ
เข าจอดที่ส ถานี หัว ลํา โพง และจั ด ขบวนรถไฟสายสั้ น วิ่ ง ระหว างสถานี ช านเมื องกับ สถานีหั ว ลํ าโพง
เพื่อขนสงผูโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร
๑๕. นโยบายดานการกีฬาและการทองเที่ยว
๑๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝก สถานที่แขงขัน และสถานที่พักผอนสาธารณะใหพอเพียงโดยเฉพาะในเมืองใหญ
๑๕.๒ สง เสริมใหทุกจังหวัดมีสโมสรหรือสมาคมกีฬาของจังหวัดและอําเภอ เพื่อให
ประชาชนทุกหมูเหลามีโอกาสไดเปนสมาชิกเพื่อฝกซอมหรือเลนกีฬาตามที่ตนชอบ
๑๕.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง เพื่อใหองคกรเหลานั้น
มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและสามารถพัฒนาใหเปนสโมสรระดับชาติได
๑๕.๔ สงเสริมใหมีสนามเด็กเลน และสนามกีฬาหมูบานที่มีผูคนอาศัยอยูต ามจํานวน
ที่ระบุไวในกฎหมาย
๑๕.๕ สงเสริมใหมีสวนสาธารณะทุกแหงที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนนเพื่อเปนปอดของ
ธรรมชาติ
๑๕.๖ สงเสริมการกีฬาและนักกีฬาของชาติใหมีขวัญกําลังใจและความสามารถอยางแทจริง
เพื่อบุคคลเหลานั้นจะไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติตอไป
๑๕.๗ สง เสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิ ง เกษตร และเชิงวัฒ นธรรม ตลอดจน
โฮมเสตย ลองเสตย ใหเปนที่นิยมและแพรหลาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ขอบังคับพรรคสัจจานุภาพ
ขอบังคับพรรคสัจจานุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคสัจจานุภาพ เมื่อวันที่
๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลั ก เกณฑ ใ นการบริ ห ารพรรคและการดํ า เนิ น กิ จ การทางการเมื อ งของพรรคให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสัจจานุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา พรรคสัจจานุภาพ เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
SAJJANUPHARP PARTY ชื่อยอภาษาไทย ส.น. ชื่อยอภาษาอังกฤษ S.N.P.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคสัจจานุภาพ ใชเครื่องหมายดังปรากฏตามภาพ

ความหมายแหงสัญลักษณเครื่องหมายพรรค
พรรคสัจจานุภาพ หมายถึง พรรคการเมืองที่มีแนวคิดและอุดมการณที่ยึดมั่นวัจนะของความสัจจริง
ซึ่งเปนฐานสําคัญตอการทํางานการเมืองที่โปรงใสและซื่อสัตย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๒) เครื่องหมายประจําพรรค เปนรูปตะวันฉายแสงเหนืออักษรคําวา “สัจจานุภาพ”
สัจจานุภาพ สนธิจากคําวา สัจจ + อานุภาพ : สัจจ แปลวา ความจริง อานุภาพ แปลวา
อํานาจ หรือความยิ่งใหญ ความหมายโดยรวมวา อํานาจแหงสัจจ หรือความสัตยจริง
ตะวันฉาย มีความหมายวา อนุภาพที่หนุนสงสูความรุงเรือง รุงโรจน
สีประจําพรรค คือ สีขาว เขียว สีขาว หมายถึง ความสงบเรียบรอย สันติ สันติภาพ
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
คําขวัญของพรรคการเมือง คือ สัจจเปนอมตะ
(๓) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปนเครือ่ งหมายในลักษณะเดียวกัน
ตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ๆ

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๖๖/๑๐ หมูที่ ๘ ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย ๘๓๑๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคสัจจานุภาพที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวาพรรคสัจจานุภาพ
สาขาตามชื่อพื้นที่และจังหวัดนั้น ๆ
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไ ทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญ ชาติไ ทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่ง ไดสัญ ชาติไ ทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๔) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองพรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร อ มดว ยคํ า คัด ค า น (ถ า มี) เมื่อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ หรั บ สมาชิ ก แล ว สมาชิ ก ผู นั้ น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคหรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาแล ว แต ก รณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมี มติ ไ มรั บ ผู ใดเปน สมาชิก พรรคโดยจะมีคํา คัด คา น
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ กผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรด ว ย มติ ข องพรรคตอ งเป น มติ ของที่ป ระชุ ม รว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่สั ง กัด พรรค และมติ ดัง กล าวต องมีค ะแนนเสีย งไมน อยกวาสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุด ลงนั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ วิ นิจ ฉั ย แต ถ าศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จฉั ย วา มติดั ง กล า วมี ลั กษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวง
ซึ่งราษฎรเปนผูใชสิทธิเลือก
(๓) มีสิทธิไดรับการเลือกตัง้ หรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
โดยศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรค
และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิด ชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรว มมือในกิจกรรมของพรรคดว ย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตัง้ ในทุกระดับและใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทัว่ ไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตอ งยึดมั่น
ในอุด มการณข องพรรคและไมฝาฝน ตอระเบียบขอบัง คับ พรรค มติของคณะกรรมการบริห ารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ าความลับ ของพรรคที่ ไ ดมี ม ติ ไ วไ ปเป ด เผยต อบุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

หมวด ๗
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุมใหญพ รรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่รับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนง ตาง ๆ ต อที่ป ระชุม ใหญ โดยคํ านึงถึงความอาวุโ สทางการเมือง ความรูค วามสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสี ยสละใหกั บพรรค จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓)(๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตน ทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะให คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่ง การใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบตั ิงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่ง ไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เป นประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรคและเป นผูเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก าร
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน าพรรค มีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบตามที่หั วหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิก พรรค มี ห นา ที่ใ นการควบคุ ม รายรั บ รายจา ยเงิ น บัญ ชีท รัพย สิน หนี้สิ น
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก และการพ น จาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค
(๑) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
มีหนาที่ พิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบบัญชี
รายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งจากรายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบหรือ
รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควรโดยลําดับ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเปนที่สุด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๒) คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง
มีหนาที่ จัดทํารางนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับสถานการณ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
(๓) คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค
มีหนาที่ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข แกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปตามวิธีที่เหมาะสม
คณะกรรมการตามขอ (๑) - (๓) ใหมีไมเกิน ๗ คน มีอายุการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
และบุคคลหนึ่งอาจไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการในชุดตาง ๆ ดังกลาวไดมากกวาหนึ่งคณะ
สวนที่ ๓
คณะที่ปรึกษาพรรค
ใหมีคณะที่ปรึกษาพรรคคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานที่ปรึกษาพรรคหนึ่งคนโดยหัวหนาพรรค
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และใหประธานที่ปรึกษาพรรคเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาไมเกินสิบคนตอที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรครับรอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอแตงตั้งบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดอีกสองตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอพรรค คือ
(๑) ประธานพรรค เพื่อทําหนาที่ประธานสมาพันธพรรคในกรณีที่มีการประชุมสมัชชาพรรค
(๒) ประธานที่ป รึก ษาหัว หนาพรรค เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึ กษาแกหัว หนา พรรคในกรณี ที่
หัวหนาพรรคขอคําแนะนําไดทุกโอกาส
ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรค ประธานพรรค และประธานที่ปรึกษา
หัวหนาพรรค ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญใหญของพรรคในวาระแรก
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผู แ ทนสมาชิ กผู ริ เ ริ่ม จัด ตั้ ง สาขาในจัง หวั ด นั้ น ๆ ยื่น แสดงความจํ านงเพื่ อขอจั ด ตั้ ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป น ครั้ ง แรกภายในหกสิ บ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
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ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น ลํา ดั บ แรกแล ว เลื อกรองประธานหนึ่ง คนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อ บุคคลที่ จะไดรับ เลือ กตั้ งเป น คณะกรรมการสาขาพรรคจะต องมี ผูรับ รอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามวั น
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญ ตองมี สมาชิกตามข อ ๔๑ มาประชุ ม ไมน อยกวาสองร อยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ าเลขาธิ การพรรคไม มาประชุ มหรือไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ให รองเลขาธิ การพรรคหรื อกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการ คัดเลื อกผู สมั ครรั บเลือกตั้ งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรค
แจง กําหนดการประชุม ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป น ผู กํ า หนดวั น เวลา หรื อ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก กรณี ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น หรื อ
ตามคํ า ร อ งขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ า นวนเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง รวมกั น ขอให เ ป ด ประชุ ม เป น พิ เ ศษ
ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พย สิ น และประโยชนอื่ น ใดอั น อาจคํ านวณเป น เงิน ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๔) เงิ น ทรั พย สิ น และประโยชนอื่ น ใดอั น อาจคํ านวณเป น เงิน ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริ จ าคแก พ รรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ กไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอความเห็ น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิ จารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก ต อ งให โ อกาสแก ผู ถู ก กลา วหาแก ขอ กล า วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสัจจานุภาพ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสัจจานุภาพ จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายสันติ เกาะกาวี
หัวหนาพรรค
๒. นายราเฉต หัศนี
รองหัวหนาพรรค
๓. นายอิสมาแอ ดอนิ
เลขาธิการพรรค
๔. นายสาคร บํารุงศรี
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางทชา วงศโชติกุลชัย
เหรัญญิกพรรค
๖. นายสมเดช บิลอับดุลลาห
โฆษกพรรค
๗. นายสนอง วังพล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายประชาสิทธิ์ เสกสรรค
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวราตรี เกตุเมือง
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

