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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง ชื่ อ พรรคพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามมาตรา ๑๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
นโยบายพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๖
เจตนารมณ
พรรคพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกิ ด จากการรวมตั ว ของกลุ ม ประชาชนที่ รั ก สั น ติ แ ละเห็ น คุ ณ ค า
ของการแพทยแผนไทยที่ควรอนุรักษ เห็นสภาพของรัฐบาลที่ผานมาทุกยุคทุกสมัย การบริหารบานเมือง
ยังบกพรองเปนเหตุใหประเทศชาติไดรับความเสียหาย ปญหาที่เกิดซ้ําแลวซ้ําเลาโดยมีบุคคลเขาไปกอบโกย
แสวงหาประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง ความไมยุติธรรมของสังคมจึงเกิดขึ้น สังคมตองวนเวียน
อยูในปญหาเดิม ๆ เปนเวลาชานาน แมเวลาจะผานไป รัฐบาลที่ผาน ๆ มาก็ไมสามารถจะแกไขได
จนเกิด มีแ นวความคิ ด ของประชาชนผูไ ม ห วังดี บ างกลุ ม ปฏิเ สธการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
รายแรงยิ่งกวานัน้ บังอาจลบหลูปฏิเสธสถาบันเบื้องสูง เกิดการขัดแยงแบงพรรคแบงพวกขยายเปนวงกวาง
ตั้งแตสังคมใหญที่สุด คือประชาชน จนถึงสังคมเล็กที่สุดคือสังคมในครอบครัว เมื่อประชาชนไมมีความสามัคคี
เปน อันหนึ่ง อันเดียวกัน การแกปญหาเศรษฐกิจก็ดี, การเมืองการปกครองก็ดี , ปญหาสิ่ง แวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ดี ปญหาของเกษตรกรชาวนาที่ยากจนก็ดี และปญหาอื่น ๆ ทุกปญหา
ที่ประชาชนประสบอยูและรอการปรับปรุงแกไข ถูกกระทบไมอาจเดินหนาไปได พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดมั่นในหลักการที่วา “สิทธิของความเปนมนุษยยอมจะตองรับสิทธิโดยเทาเทียมกัน” จึงรวมตัวกันจัดตัง้
พรรคการเมืองขึ้น เพื่อบริห ารประเทศหรือมิฉะนั้น จะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารการเมืองโดยมี
วัตถุประสงคอยางแนวแนวาจะไปขับเคลื่อนใหมีการพัฒนาองคกรในการบริหารประเทศไทยใหดีที่สุด
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ไม เ ป ด ชอ งให นั กการเมื องเข า แสวงหาผลประโยชน ไ ด อี ก ความไม ยุ ติ ธ รรมของสัง คมจะได ห มดไป
ประเทศชาติจะไดเจริญรุงเรืองทัดเทียมกับประเทศในกลุมอาเซียน เมื่อประเทศชาติเจริญขึ้น คุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งแผนดิน ทุกระดับก็ยอมดีขึ้นเชนกัน
พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกลาเหนือกระหมอมอยางหาที่สุดมิได
ที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเสียสละความสุขสวนพระองค
ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรําพระวรกายดูแลพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงใหรมเย็นเปนสุขเสมอมา จึงเปนการสมควรยิ่ง
ที่ประชาชนซึ่งเปนขาของแผนดินจะตองสํานึกและชวยกันนําความรูความสามารถที่มีทํากิจการตาง ๆ
เพื่อน อมเกลา นอมกระหมอ มถวายเบื้องยุคคลบาทดัง พระราชปณิธ านและจั กตอ งกระทํา ทุกวิ ถีทาง
เพื่อใหพระองคทรงผอนคลายพระราชหฤทัย
พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตเห็นวา นโยบายการเมือง การปกครอง ของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผานมา
ไดวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินในสวนที่ดีก็มีโดยเนนมุงประโยชนความผาสุก ของประชาชนเปนหลัก
ทางพรรคฯ ยอมรั บ และจะไม ว างนโยบายซั บ ซ อ นอี ก แต จ ะสานรอยต อ นโยบายนั้ น ๆ ต อ ไป
อยางเต็มกําลังความสามารถ หากมีโอกาสบริหารหรือไดรวมบริหารประเทศกับพรรคการเมืองอื่น ดังนั้น
พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงวางนโยบายเฉพาะที่เห็นวามีความสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเพียงบางสวนเทานั้น
คุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศจะไดมีความมั่นคงและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข นโยบายมีดังนี้
๑. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตจะยึดถือแนวทางการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข
๒. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหใชรัฐธรรมนูญที่รางโดยผูแทนของประชาชนทั้งประเทศ
เปนกฎหมายสูงสุดใชในการปกครองประเทศ
๓. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองมาจาก
การเลือกตั้ง
๔. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการตองแยกจากกันเด็ดขาด
ไมกาวกายกัน
๕. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหรูปแบบ การจัดตั้ง อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสม เปนธรรม และเอื้อประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
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๖. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหมีองคกรภาคเอกชนและองคกรอิสระเพื่อใหอํานาจ
ในการทําหนาที่ตรวจสอบ การทุจริต คอรรัปชันของขาราชการ หนวยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคลมหาชนที่รัฐถือหุน ใหญและนักการเมือง อยางเข็มแข็งเด็ดขาด เพื่อขจัดความอยุติธรรมในสังคม
ใหหมดไป โดยยกระดับเปนวาระแหงชาติ
๗. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหปราบปรามยาเสพติดใหโทษอยางเขมงวดเด็ดขาด
เปนรูปธรรม กําจัดใหหมดไปจากผืนแผนดินไทยโดยยกระดับเปนวาระแหงชาติ
๘. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหการบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรกร และมีมาตรการ
ปองกันภัยพิบัติจากอุทกภัยหรือภัยแลง ใหวางระบบการจัดการแนนอนอยางเปนรูปธรรม
๙. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหรับจํานําหรือประกันราคาขาวใหชาวนาในอัตราสูงสุด
ในราคาเฉลี่ยจากราคาตลาดโลกยอนหลัง ๒ ป
๑๐. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหปาสงวนแหงชาติที่เปนที่ราบและหมดสภาพเปนปา
โดยสิ้นเชิงตอเนื่องไมนอยกวา ๑๐ ปแลวจัดใหเกษตรกรที่ยากจนเขาครอบครองทํากินครอบครัวละอยางนอย
๑๐ ไร
๑๑. พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุมอาเซียน
๑๒. นโยบายในดานสาธารณสุข
(๑) พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหเพิ่มศักยภาพและยกระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและโรงพยาบาลอําเภอใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลที่เปนมาตรฐานแกประชาชน
ผูใชบริการเทียบเทาโรงพยาบาลประจําจังหวัด
(๒) พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยใชทุนไมนอยกวา
มูลคาที่รัฐออกใหและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณทางการแพทย อัตรากําลังผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
ในสถานพยาบาลของรัฐทุกแหงใหเหมาะสมกับผูรับบริการ
(๓) พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสรางเสริมการใชวัตถุดิบทางชีวภาพหรือผลผลิต
ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการหมัก/บมผลไมประเภท มะขามปอม ลูกยอ สมอ บอระเพ็ด ลิ้นจี่ ลําไย
และผักผลไมอื่น ๆ ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการดานการแพทยแผนไทยใหเปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งการใชวัตถุดิบ
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ทางชีวภาพหรือผลผลิตทางธรรมชาติ เปนภูมิปญญาของคนไทยที่มีคณ
ุ คาสรางภูมติ านทานโรคไดอยางนาอัศจรรย
เพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทยใหเปนมรดกของลูกหลานของคนไทยตลอดไป
(๔) พรรคพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การแพทย แ ผนไทย ส ง เสริ ม
การถายทอดองคความรูดานการแพทยแผนไทย ใหมีสถานศึกษาดานการแพทยแผนไทยเพื่อรับการถายทอด
และเป น สถานที่ ที่ ผ ลิ ต บุ ค ลากรด า นการแพทย แ ผนไทยให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด ให มี ส ถานพยาบาล
ทางการแพทยแผนไทย เพื่อเปนทางเลือกของประชาชนในการรับการบําบัดรักษาโรคหรือฟนฟูรางกาย
๑๓. นโยบายตางประเทศ
เมื่ อ มีก รณีพิ พ าทเกิด ขึ้ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ให ใ ชห ลั กรั ฐ ศาสตร ใ นการแก ปญ หา
การเจรจา ทําความตกลง พันธะสัญญาใด ๆ ใหยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประโยชนของประชาชน
ในชาติเปนสําคัญ
๑๔. ป ญ หาของคนในชาติ ที่ ต า งความคิ ด พรรคพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ยึ ด มั่ น ในหลั ก การว า
“ตองรูแพ รูชนะ รูอภัย ถึงเวลาแลว ตองรวมพลังกันสรางชาติ”
ขอบังคับพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบังคับพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจการ
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรค ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THE QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT PARTY” ชื่อยอภาษาไทย พ.ค.ช. ชื่อยอภาษาอังกฤษ
Q.D.P.

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) “พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต” ใชเครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
รูปตนไม ใบไมสีเขียว หมายถึงความรมเย็น
ลําตนมีอักษรภาษาไทย “ช”
ช หมายถึง คําในภาษาอังกฤษอานวา เชนจ “Change” มีความหมายแปลวาวา การเปลี่ยนแปลง
คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ช หมายถึง ชีวิต
ช หมายถึง ชาวไทย
ผลไมสีแดง หมายถึงอุดมสมบูรณ มีกิน มีใช ชีวิตไมอดอยาก
รูปคนสีน้ําเงิน ๔ คน เพศชาย เพศหญิงและเด็ก หมายถึง ครอบครัวที่มีการดําเนินชีวิต
อยางทัดเทียม มีคุณธรรม พึ่งตนเองอยางมีความสุข บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
สีประจําพรรคคือ สีเขียว และ สีแดง
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๔๙/๓๕-๓๘ ถนนคลองหลวง แยกตลาดไท
ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท - รหัสไปรษณีย ๑๒๑๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
ลําดับที่.........-........จังหวัด......-...........

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 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 พรรคให 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
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
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
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะการกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
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 ยมติ ข องพรรคต อ งเป น มติ ข องที่ ป ระชุ ม ร ว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่สั ง กัด พรรค และมติ ดังกล าวต องมีค ะแนนเสีย งไมน อยกวาสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไ ดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิ กภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ที่มีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เป น ผู ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละ และพากเพี ย รในการทํ า งานเพื่ อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู อุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของรวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให สวั สดิ การคุ ม ครองจากอิท ธิ พล อํา นาจมื ด และสง เสริม อาชี พ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
และสังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริม และสนับ สนุนการรวมตัว กันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
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(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุ ดมการณของพรรค และไม ฝาฝนต อระเบี ยบขอบั งคั บพรรค มติของพรรค มติ ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือ วิพ ากษ วิ จารณ สมาชิ กพรรคด ว ยกัน หรื อองค กรของพรรคต อบุ คคลภายนอกในทางที่เ สีย หาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
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ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการสร า งองค ก รพรรคให เ ติ บ ใหญ ด ว ยการเสี ย สละ
และใหความรู ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มี จิ ต สํ า นึ ก ในศั ก ดิ์ ศ รี เ กี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง และวั ฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
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ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามตําแหนงใน
ขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนง ที่วาง ซึ่ง ตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับ แตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กํากับ ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการเลิกสาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตางๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เป น ผู เรี ยกประชุ ม ร ว มระหว างคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาหัวหนาพรรคการเมือง
(ช) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนา พรรค มี อํานาจหน าที่ความรั บ ผิด ชอบตามที่หัว หน าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ป ระชุม รว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
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ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่ม จัด ตั้งสาขาในจัง หวัด นั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อ
ขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเปน ครั้ง แรกภายในหกสิ บ วัน และเมื่ อสาขาพรรคได ป ระชุม สมาชิก พรรค เพื่อเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในหาสิบวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรค
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ 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
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ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตาม
ขอ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังตอนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริห ารงานของพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูมีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
พน จากตําแหนง อยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
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ถาตําแหนงประธานสาขาพรรควางลง ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ตําแหนงวางลง ในระหวางที่ไมมีประธานสาขาพรรคใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ในกรณี ที่ ร องประธานสาขาพรรคไม มี หรื อ มี แ ต ไ ม อ าจทํ า หน า ที่ ไ ด ให ค ณะกรรมการสาขาพรรค
เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการสาขาพรรคว า งลง ให ป ระธานสาขาพรรคโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนเปนการชั่วคราว
แลวใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการได
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๒ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
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 ๔๔ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหร องหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับ ตน ไมม าใหรองหัวหนาพรรค
ลํ า ดั บ ถั ด มาทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
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
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(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอ ไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ 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 ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปด ประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุม พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติงานหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ละหนึ่ งครั้ งก อนการประชุ มใหญ ประจํ าป ของพรรคการเมื อง และในกรณี ที่ จะมี การเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๑ 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 ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่ ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
โดยใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใ ห ร องประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลว เสร็จภายในสิบ หาวัน นับ แตวันสิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ 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) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมือ งอาจเสียคาบํารุง พรรคประจําป สว นอัต ราที่จะเก็บ เทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๓ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสืบสวนแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหานั้น ถาสืบสวนแสวงหา
ขอเท็จจริงแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสืบสวนแสวงหา
ข อ เท็ จ จริ ง แล ว เห็ น ว า มี มู ล ให ก รรมการบริ ห ารที่ ทํ า การสื บ สวนแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง เสนอรายงาน
การสืบสวนผลการสืบสวนพรอมเหตุผลและพยานหลักฐานที่สนับสนุนการสืบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาดหรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน ที่ไมใชกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
เปนกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนทําความจริงใหปรากฏและเสนอรายงานผลการสอบสวน
พยานหลักฐานที่สนับสนุนการสอบสวน เหตุผลและความเห็นของกรรมการสอบสวนตอหัวหนาพรรค
ขอ ๖๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกกรรมการสอบสวนตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหา
แกขอกลาวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา และอาจขยายระยะเวลา
การแกขอกลาวหาไดตามสมควร
ขอ ๖๖ เมื่ อ การพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ลงและหั ว หน า พรรคได รั บ รายงานการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน เมื่อหัวหนาพรรคพิจารณาแลวมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาคุณภาพชีวติ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายวินัย ตุลยภักดิ์
พลอากาศเอก ชูศักดิ์ นิ่มการุญ
นายสนิท กุลเจริญ
นายมงคล นาสารีย
นายเศวตชัย เศวตสุริยานนท
นายนภดล ลิ่วศรีสกุล

หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๒ ง
๗. นางสุปญญา บัวจันทร
๘. นายพรหมพิพัฒน พรหมคุม
๙. นางสาวคุณัญญา เนติรัตน
๑๐. นายอํานวย เกษบํารุง
๑๑. นายบุญเกิด โหรี
๑๒. พันตํารวจโท สะอาด ศรีรัง
๑๓. นายเกษม สุดเสนห
๑๔. พันโท บูลโรจน วิเศษสังข
๑๕. นายไมตรี ตรีกิจการมงคล
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

