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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคอนุรักษสยาม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรคอนุรักษสยาม ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๕/๒๕๕๕ ตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคอนุรักษสยาม ดังนี้
นโยบายพรรคอนุรักษสยาม พ.ศ. ๒๕๕๕
นโยบายดานสิ่งแวดลอม
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีว ภาพอยางสมดุ ล รวมทั้ง มีสว นรว มในการสง เสริ ม
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มี ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพ และคุ ณภาพชีวิต ของประชาชน และสรางสรรค
สิ่งที่เปนประโยชนในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับหมูบานขึ้นมา และเพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
๑. รักษาตนน้ําลําธาร ปองกันการบุกรุกปา นําพื้นที่ไปใชประโยชนในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๒. ขุดลอกคูคลอง พัฒนาสานตอโครงการแกมลิง เพื่อเตรียมพรอมตอทุกสาธารณภัย
๓. จัดสรรพืน้ ที่เกษตรกรรมตามเสนทาง เกษตรฯ โซนนิ่ง
๔. กําหนดประเภทผัง เมืองเล็ก กลาง และใหญ เพื่อความเปนระเบียบในเมืองที่ชัด เจน
รวมถึงการจัดระเบียบสถานบริการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในประเทศ
นโยบายดานสังคม
พรรคอนุรักษสยาม มีเปาหมายเพื่อสรางสังคมที่มีความยุติธรรม ใหประชาชนไดรับความเปนธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม โดยไมเลือกชั้นวรรณะ หรือกลุมใด ๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
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ในทุกเรื่อง สรางความรวมมือในสังคม การหันหนาเขาหากัน รวมถึงการสรางทัศนคติแหงประชาธิปไตย
แตกตางแตไมแตกแยก ปญหาความขัดแยงในสังคมไทยสามารถเยียวยาดวยขั้นตอนของความเปนธรรม
ที่เปนธรรมจริง ๆ
เสนทางที่เปนธรรมทั่วไทยโดย พรรคอนุรักษสยาม มีเปาหมายดังนี้
๑. นําปญหาความแตกแยกทางการเมืองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด สรางกระบวนการ
ในการเยียวยาสังคมจากความบาดหมางที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการในทุกระดับเพื่อรับฟงแนวทาง
การแกปญหาจากทุกภาคสวนโดยมีมาตรฐานเดียวกันโดยยึดถือผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง
๒. การสรางกระบวนการยุติธรรมที่ไมเลือกขาง เปนธรรมและโปรงใส แกประชาชนทุกคน
และนําระบบกระบวนการพิจารณาคดีโดยมีคณะลูกขุน มาใชในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม
๓. ให ค วามรู แ ละความสํ า นึ ก ประชาธิ ป ไตยแก ป ระชาชนโดยผ า นทางสถาบั น ครอบครั ว
และสถาบันการศึกษาเพื่อปลูกฝงทัศนคติที่แตกตางแตไมแตกแยก สรางสํานึกความเขาใจสิทธิและหนาที่
ของพลเมืองดีแกประชาชนโดยทั่วกัน
ปญ หายาเสพติ ด พรรคอนุรั กษส ยาม มุง หวั ง ที่จ ะใหสัง คมไทย สะอาด และสรา งสรรค
เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด ผูป กครองเกิด ความสบายใจในสังคมที่ภัยจากยาเสพติ ด ลดนอยลง
สรางความสํานึกรวมในกระบวนการยุติธรรมใหตระหนักวาภัยยาเสพติดเปนภัยอันใหญหลวงและทุกฝาย
ตองรวมมือกันอยางจริงจัง
พรรคอนุรักษสยาม มีขั้นตอนการตอสูกับภัยยาเสพติดดังนี้
๑. ผูเสพ ผูเสพเปนผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดและรักษา ใหโอกาสผูเสพกลับตัวเพื่อเปน
ประชาชนที่มีคุณภาพ สรางความเจริญใหสังคม สนับสนุนใหผูเสพเขาสูโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
๒. ผูคา ผูวาราชการจังหวัดและผูบังคับการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการ
ปราบปรามผูคาอยางจริงจัง โดยใชมาตรการยึดทรัพยและมาตรการทางภาษีกับผูคาในทุกกรณีตามกฎหมาย
สกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ สกัดกั้นบริเวณแนวชายแดนดวยการตรวจตราที่เขมงวด
โดยการรวมมือกันระหวางตํารวจและทหาร
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๓. ครอบครัวเขมแข็ง การปองกันปญหายาเสพติดที่ดีที่สุดเริ่มที่ครอบครัวที่อบอุน ใหความรู
และใหคําปรึกษาแกครอบครัวที่ตองการพัฒนาสัมพันธภาพของสมาชิก
๔. โรงเรียนเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคในสถาบันการศึกษา เชน การเลนกีฬา
การแสดง การเลนดนตรี หรือกิจกรรมสรางสรรคเยาวชนในดานอื่น ๆ
นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. พัฒนาเสนทางคมนาคม มุงเนนพัฒนาระบบการคมนาคมไทยใหเกิดประสิทธิภาพสมบูรณ
สูง สุด เชื่อมโยงทุกภาค เชื่อมกัน โดยรถไฟไทย ศึกษาและพัฒ นาระบบรางรถไฟไทยใหทัน สมัยและ
เปนสากลเพื่อลดคาใชจายในการขนสงและการเดินทาง ตอยอดระบบรถไฟฟาในเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่น ๆ ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนในเมืองใหมีความเปนระเบียบ สงเสริม
สนามบินภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งพิจารณาพัฒนาสนามบินดอนเมือง พัฒนาทาเรือไทย
ใหเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาอาเซียน
๒. เก็บภาษีอยางเปนธรรมเพื่อคนรักงาน เลื่อนเพดานภาษีขึ้น เพื่อลดภาระใหคนทํางาน
เพื่อคนรักครอบครัว เพิ่มอัตราลดหยอนใหแกครอบครัวที่มีบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ เพื่อคนรักพอแม
เพิ่ ม อั ต ราลดหย อ นภาษี ให บุ ต รที่ เ ลี้ ยงดู บุ พการี สูง อายุ เพื่อ คนรัก โลก ลดภาษี สิน ค า ที่เ ป น มิต รต อ
สิ่งแวดลอม
เพิ่ ม ภาษี สุ ร าและบุ ห รี่ เพิ่ ม ภาษี สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ย เพิ่ ม ภาษี สิ น ค า ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มและ
เพิ่มภาษีที่ดิน
๓. สร า งธนาคารเพื่ อ คนยากไร (Micro Bank) ยกระดั บ กองทุ น หมู บ า นเป น ธนาคาร
เพื่อคนยากไร เพื่อนําไปชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการมากที่สุด ลดความบกพรองของการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานดวยระบบธนาคารที่แนนอน ชัดเจน เปนอีกกาวหนึ่งในการมุงไปสูความเปนรัฐ
สวัสดิการ นํารูปแบบการใหเงินกูแกประชาชนยากไรที่ไมมีหลักค้ําประกัน แตจะใชความรับผิดชอบตอ
สังคมเปนหลักประกันแทน ธนาคารเพื่อคนยากไรจะยังเปนเครื่องมือในการกําจัดปญหาหนี้นอกระบบ
จุดเดนหลักของธนาคารเพื่อคนยากไร
๑) กูเงินไดทันทีไมตองรอ
๒) คนไทยรักกัน ชวยกันค้ําประกัน
๓) ชําระคืนทุกสัปดาหภายใน ๖ เดือน ดอกเบี้ยต่ํา
๔) ทําดีไดดี เพิ่มวงเงินกูยืมไดหากชําระครบเปนประจํา และเปดโอกาสใหถือหุนธนาคารได
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๔. สรางระบบเกษตรโซนนิ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางระเบียบแบบแผนใหเกษตรกรไทย
มีเปาหมายดังนี้
๑) สรางระเบียบการเกษตรกรรมเพื่อความชัดเจนในการเพาะปลูก
๒) สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรเพื่อเกษตรกร
๓) ดํ า รงไว ซึ่ ง สิ น ค า เกษตรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศ โดยเฉพาะผลไม ไ ทย ข า ว
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ฯลฯ
๔) สรางขอกําหนดและขอจํากัดการลงทุนทางการเกษตรจากตางชาติเพื่อสรางประโยชน
ใหเกษตรกรไทย
โดยมีขั้นตอนกระบวนการการศึกษาระดับมหภาคของอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรในประเทศ
และในระดับโลก การศึกษาความเหมาะสมการเพาะปลูกของพืชแตละชนิด โดยศึกษาภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ จัดตั้งศูนยแปรรูปสินคาเกษตรชุมชน เพื่อเปนแรงจูงใจในการทําการเกษตร เปดโอกาส
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในศูนยฯ เชน การถือหุน เพื่อสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสในการดําเนินงาน
๕. นําสินคา OTOP ไทยเขาสูตลาดโลกดวยวิทยาการสมัยใหม ใหความรูดานเทคโนโลยี
การสื่อสารตอชุมชนทั่ว ไทย ผลักดัน สินคาไทยผานชองทางใหม ๆ สงเสริมการลงทุน จากตางชาติ
เปดการคาขายเสรีกับนานาประเทศ มุงมั่นใหคนไทยจดสิทธิบัตรเพื่อเปนสมบัติชาติในปจจุบันและอนาคต
เจรจาระดั บ พหุ ภ าคี แ ละทวิ ภ าคี เ พื่ อ เสริ ม สร า งความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ สร า งเสรี ท างการค า
เพื่อผลประโยชนของชาวไทย สรางความสัมพันธกับนานาประเทศ ยกระดับความรวมมือทางการทูต
เพื่อใหคนไทยกาวเขาสูเวทีโลกทั้งในดานแรงงานและการทองเที่ยว
นโยบายดานสาธารณสุข
พัฒนาการรักษาโรคที่รักษายาก เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ใหโรงพยาบาลสามารถเบิกจาย
โดยตรงจากสํานักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษา สวัสดิการขาราชการดี ใหขาราชการ
เขารักษาโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได เพิ่มมาตรฐานคุณภาพการรักษาวินิจฉัย เพิ่มจํานวนแพทย
ทุ ก ตํ า บล ต อ ยอดโครงการหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง โรงพยาบาล และโครงการ ๓๐ บาทรั ก ษาทุ ก โรค
ประกันสังคมดี พัฒนาระบบประกันรวมจาย ริเริ่มระบบการรวมจายระหวางประชาชนที่ตองการไดรับ
การรักษาในโรงพยาบาล เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากระบบประกันสุขภาพและลดภาระคาใชจาย
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พัฒ นา Medical Hub คนรวยชวยคนจน สง เสริม medical tourism การทองเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
สรางประเทศไทยเปนศูนยกลางของเอเชีย เพื่อนํารายไดมาชวยเหลือจุนเจือโครงการตาง ๆ ในประเทศ
เสนทางเกษียณสําราญ จุดมุงหมายเพื่อตอบแทนผูอาวุโสในสังคมไทยโดย
๑. สงเสริมและพัฒนากองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ เปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
หลังเกษียณ
๒. จัดสรรเงินสนับสนุนผูสูงอายุโดยยึดถือเกณฑอายุเปนหลัก ใหความสําคัญกับผูดอยโอกาส
และผูอาวุโสที่ไมมีงานทํา
๓. ตรวจรางกายฟรีทุกป เพื่อสงเสริมสุขภาพรางกายผูสูงอายุและปองกันโรคภัยไขเจ็บ
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหมีศูนยคลังสมองของชาติ โดยเชิญผูอาวุโสมามีสวนรวมในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค เพื่อถายถอดความรูประสบการณแกประชาชนรุนใหม
นโยบายดานการศึกษา
พัฒนา เสนทางปญญาสงเสริมการศึกษาไทยคูคุณธรรมและจริยธรรมใหอยูแนวหนาของสากลโลก
พัฒนาทั้งระบบทั้งผูสอน ผูเรียน สถานศึกษา และหลักสูตร หลักการเสนทางปญญาพัฒนา ไดแก
๑) พัฒนาครู ดูแลสวัสดิการ ชวยเหลือและแกปญหาหนี้สินครู รวมถึงการสนับสนุนในดาน
ตาง ๆ เชน สิ่งอํานวยความสะดวก อยางเต็มที่ การสนับสนุนในการสอนรวมถึงการพัฒนาความรู
ความสามารถครูใหทัดเทียมวิทยาการสมัยใหมอยูเสมอ
๒) พั ฒ นานั ก เรี ย น ส ง เสริ ม การเรี ย นฟรี ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นทั้ ง เรี ย นดี แ ละมี คุ ณ ธรรม
ตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก สงเสริมปรับปรุงมาตรฐานการสอบเขามหาวิทยาลัย
O-Net สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดที่ดีและสรางสรรค
๓) พั ฒ นาโรงเรี ย น ยกระดั บ โรงเรี ย นทั้ ง ประเทศให มี อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนและ
เครื่องอํานวยความสะดวกครบครัน สงเสริมใหเกิดสถาบัน การศึกษามีความเทาเทียมกัน โดยสราง
มาตรฐานเดียวทั่วประเทศ
นโยบายดานตางประเทศ
ประเทศไทยตองมีความสัมพันธกับนานาประเทศ ไมวาจะเปนในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก
ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ทุ ก ประเทศมี ค วามเกี่ ย วพั น กั น ทั้ ง ในแง ข องเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และความมั่ น คง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมมีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งไปดวย และจะตองเปนสิ่งที่นานาประเทศใหการยอมรับ
จึง จะมี การพั ฒ นาความสั ม พัน ธกั บ นานาประเทศไดเ ปน อยา งดี ฉะนั้น การพัฒ นาประเทศใหไ ปสู
ความเปนสากลหรือเปนที่ยอมรับของนานาประเทศจึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
พรรคอนุ รั ก ษ ส ยาม มุ ง เน น นโยบายการต า งประเทศที่ เ ป น มิ ต รกั บ นานาประเทศ มุ ง มั่ น
เสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศในการดําเนินงานดานการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อมั่นของนานาประเทศ ยึดมั่นตอพันธกรณีของไทย
ตามกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความรวมมือระหวางประเทศและความรวมมือตาง ๆ
ซึ่งไทยเปนภาคีสมาชิกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี สนับสนุนการแกปญหาประชาคมโลกดวยวิธีการสันติ
รวมทั้ ง การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามหลั ก การของระบอบประชาธิ ป ไตย ส ง เสริ ม
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ให ค วามร ว มมื อ ในการแก ป ญ หา
เพื่อเสริมสรางความใกลชิดระหวางกัน สนับสนุนการจัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนในภูมิภาค ฯ สูงสุด ขยายความชวยเหลือเพื่อนบาน
เปนสําคัญ
พรรคอนุรักษสยามจะดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก โดยการสงเสริมการขยายสัมพันธไมตรี
และความสัมพันธกับนานาประเทศ ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เสริมสรางมิติความสัมพัน ธระหวางประเทศทั้ง ภาครัฐ และเอกชน สนับสนุน การคาระหวางประเทศ
ใหเขาถึงประชาชนในทุกระดับ สนับสนุนและสงเสริมกรอบความรวมมือ เสริมสรางความเขมแข็งระดับ
ภูมิภาค สงเสริมใหคนไทยมีบทบาทสําคัญในเวทีโลกและองคกรตาง ๆ ระดับโลก
“สิ่งแวดลอมดี ทุกที่เปนธรรม”
ขอบังคับพรรคอนุรักษสยาม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคอนุรักษสยาม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคอนุรักษสยาม” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“ANURAK SIAM PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “อส.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “ASP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคอนุรักษสยาม ใชเครื่องหมายเปนพยัญชนะไทยตัว “อ” และ “ส” สีน้ําเงิน
เขียนติดกัน แถวที่สองมีคาํ วา “พรรคอนุรักษสยาม” สีดํา และแถวทีส่ ามมีภาษาอังกฤษวา “ANURAK
SIAM PARTY” สีดํา โดยมีแถบเสนตรงสีทองสองเสนอยูดานลางตามลําดับ ดังรูปภาพดานลาง

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
คําวา “อนุรักษสยาม” หมายความวา พรรคอนุรักษสยาม มีแนวนโยบายเพื่อสรางความมั่นคง
ในทุกดานของชาติเปนหลัก เปนพรรคที่มุงเนนใหมีการเขามามีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการ
พัฒนาชาติรวมกัน โดยเฉพาะอาสาสมัครกลุมตาง ๆ ในประเทศไทย
แถบเครื่องหมายดานลาง หมายความวา พรรคอนุรักษสยามสื่อถึง แนวนโยบายเพื่อสราง
ความสันติสุขใหเกิดขึ้น โดยมุงเนนสรางความเสมอภาค ปรองดอง มีสิทธิเทาเทียมกันตามสถานภาพ
ของคนในชาติ ไมสรางความแตกตางระหวางชนชั้น
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้ง อยู ณ บานเลขที่ ๒๐๐๓/๗๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคอนุ รั ก ษ ส ยามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กว า “สาขา
พรรคอนุรักษสยาม ลําดับที่..............จังหวัด............................”

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๕๖
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรค ให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พร อ มด ว ยเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งกํ า หนด และให คํ า รั บ รองว า ตนมิ ไ ด
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือ ยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทาง
ของพรรคศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติต ามกฎระเบียบขอบังคับ ของพรรคอยางเครง ครัด ใหการสนับ สนุ น
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาว
ไปสูการมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
อาชีพเพื่อฝกอบรมแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุน ใหสมาชิกและประชาชนทั่ว ไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อ ให ความรู เกี่ ยวกับ สิ ทธิ และการจั ด การ การดูแ ลรัก ษาทรั พยากรของทอ งถิ่ น ตลอดจนปลู กฝ ง
สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตอง
ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผย
ตอบุคคลอื่นแมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติดีและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หน าพรรคที่ไ ดรับ การเลือกตั้ง ใหมเสนอชื่อ บุคคลที่เห็ น สมควรใหเป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณี ที่ จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ดั ง กล า วข า งต น เป น จํ า นวนที่ มี เ ศษ ให หั ว หน า พรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให สมาชิก ที่ เข า รว มประชุ ม ใหญ เป น ผูเ สนอชื่อ สมาชิ กเพื่อ ใหที่ ป ระชุ มใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจาก
ภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อ เจตนาละเลยการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ต อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ ใหถือวาความเปนคณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต ถ า ตํ า แหน ง ที่ ว า งลงนั้ น เป น ตํ า แหน ง หั ว หน า พรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหม ภายในสี่สิบ หาวั น นั บ แต วัน ที่ ไ ด รับ แจงจากนายทะเบีย น
พรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๖๔
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบี ย บและจัด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิบั ติ ง านใหเ ป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับ เลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค า ใช จ า ยกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จา ยเกี่ย วกับ การเลือ กตั้ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขต
การเลือกตั้ง ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ
ของพรรค คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และการกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๖๕
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูป ฏิบัติง านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรว มระหวางคณะกรรมการบริห ารพรรคกับ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๒) รองหัว หนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับ ผิด ชอบตามที่หัวหนาพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและใหรับผิด ชอบโดยตรงจากหัว หนาพรรคหรือรองหัว หนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรค มีห นาที่ในการควบคุมรายรั บ รายจายเงิน บัญ ชีทรัพยสิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูรับสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริเ ริ่ ม จัด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ กของพรรคซึ่ง มี ภู มิลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัว แทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
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
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
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ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น ลํ า ดั บ แรกแล ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คน
และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุค คลที่จะไดรับ เลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ ง
มีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนิน การใหเปนตามนโยบายพรรค ขอบังคับ พรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก ผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของ
สาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
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(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
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ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข า รว มประชุ ม ใหญ ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม สามารถเขา รว มประชุ ม ใหญ ไ ด
ให ม อบหมายให ร องประธานสาขาพรรคหรือ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง มาร ว มประชุม ใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๑ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถื อเสีย งขางมากของสมาชิ กที่มาประชุม ในกรณีที่มี เสียงเทากัน ใหป 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 ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรับ ปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรี ยกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมดร ว มกัน ขอให เ ป ด ประชุ มเป น พิเ ศษ ในการขอให มี ป ระชุ ม พิ เ ศษจะต อ งมีว าระหรื อ ประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ป ระชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหร องเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีก ารเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวสิ ามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควร
ไดรับ การพิจารณาใหเปน ผูสมัค รรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํา นวนเกิน กึ่ง หนึ่งรวมกัน ขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอให มี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ป ระชุม หากประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิบั ติห นา ที่ป ระธานได ก็ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนของพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกล า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว า ได ก ระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค จะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุรักษสยาม
คณะกรรมการบริหารพรรคอนุรักษสยาม จํานวน ๘ คน ประกอบดวย
๑. นายเพ็ชร อวนสอาด

หัวหนาพรรค

๒. นายเชฐฐา ชวยรอด

รองหัวหนาพรรค

๓. นายเรืองสรรค ใจคํา

เลขาธิการพรรค

๔. นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางสาวผองอําพรรณ โรจนธีราภัทร

เหรัญญิกพรรค

๖. นางสาวกัญญารัตน เจริญวงษ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๗. นายณัฐพล ทองคํา

โฆษกพรรค

๘. นายฤทธิชัย มธิมะตา

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๘ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

