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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักไท
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรครักไท ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๖ ตั้ง แตวัน ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรครักไท ดังนี้
นโยบายพรรครักไท พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรครัก ไทมีน โยบายที่จะบริห ารประเทศภายใตกรอบรัฐ ธรรมนูญ อัน เปน กฎหมายสูง สุด
ตามแนวทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะรักษาไว
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะผดุงสงเสริมความรักสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
เพื่อใหเกิด ความผาสุก ความสงบ สรางความมั่ งคั่งและความมั่น คงใหกับ ประเทศไทย จะสง เสริ ม
ใหมีความเทาเทียมกันสําหรับคนในชาติ ใหมีสิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพ และศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
พรรครักไทเห็นวาอุดมการณทางการเมือง ในเรื่องการปกครองบนพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย
ที่ มี รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กฎหมายสู ง สุ ด มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ประชาชนได มี ก ารเรี ย นรู
รูจักการรักษาสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย การใชสิทธิการมีสวนรวมในการบริหารการปกครองประเทศ
ผานการเลือกตั้ง การตรวจสอบ และการเรียกรองสิทธิตามแนวคิดการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
พรรครักไทจึงมีแนวทางสนับสนุน สงเสริมการปฏิรูปการปกครองตามแนวทางเสรีประชาธิปไตย ดังนี้
(๑) ยึดหลักปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ของชาติ
(๒) เคารพสิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน
และปลูกฝงจิตสํานึกใหคนไทยมีความรักในชาติ และปฏิบัติหนาที่ของตนตอชาติบานเมืองดวยความรัก
และหวงแหน
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(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูทองถิ่น และสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการตนเอง และนําความเจริญสูทองถิ่นอยางแทจริง
(๔) ใหความสําคัญอยางยิ่งในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในดานตาง ๆ ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ สนับสนุนหนวยงานและองคกรอิสระที่มีบทบาทและหนาที่
ในการปราบปรามการทุจริต
(๕) ใหประชาชนทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพ มีสว นรว มในทางการเมืองอยางกวางขวาง
และรวมกันเผยแพรความรู ความคิดทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) เคารพเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริยอยางเต็มความสามารถทุกรูปแบบ
(๗) จั ด ตั้ ง คณะกรรมการมี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารหนี้ สิ น และการชํ า ระหนี้
กองทุนสํารองแหงชาติ เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะและแกไขปญหากรณีบริหารผิดพลาดจากองคกร
เพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(๘) จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาแกไขปญหา ในดานขอกฎหมายและขอเท็จจริง
ตลอดจนสนธิสัญญาสัมปทานตาง ๆ ที่ผูกพันทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ที่มีโอกาสทําใหรัฐ
และประชาชน เสียหายเสียผลประโยชน
(๙) กระจายอํานาจการดูแลรักษาความสงบภายในประเทศและระดับประเทศ ใหบทบาท
การดูแลรักษาปกปองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหเปนอํานาจหนาที่ของทองถิ่นจัดการตนเอง
ใหเพิ่ม บทบาทกองทัพเรือดูแ ลพื้น ที่ชายฝง และทางทะเล และพื้น ที่ทับ ซอนทางทะเล เพิ่ม บทบาท
กองทัพอากาศใหมีประสิทธิภาพในการปกปองการรุกล้ําแดนทางอากาศ ทั้งการโจมตีดวยอาวุธทันสมัย
ทั้งการสอดแนม และการปองกันภัย
๒. นโยบายเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
พรรครักไทเห็นวาการทําความเขาใจสถานการณทางเศรษฐกิจรอบดาน สถานะการเงินการคลัง
ของประเทศ สมรรถภาพการแขงขันระหวางประเทศ และการวางบทบาทการเปนศูนยกลางในกลุมประเทศ
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ประชาคมอาเซียนที่จะมีผลในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ความเขมแข็งของประเทศไทยที่จีดีพีเปนบวก ประชากร
๖๕ ล า นคน ชนชั้ น กลางรุ น ใหม เ ติ บ โตในต า งจั ง หวั ด ความเจริ ญ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ ร ะบุ ว า
การปลอยสินเชื่อธนาคารพาณิชย ในตางจังหวัดแซงหนาเมืองหลวงครั้งแรก นโยบายจึงมุงไปพัฒนาธุรกิจ
ในตางจังหวัด ทางปูนซีเมนตไทยประกาศวา การจําหนายปูนวัสดุกอสรางในศูนยตางจังหวัดมียอดจําหนาย
สูงกวาเมืองหลวงเชนกัน เปนผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยในตางจังหวัดเติบโตแสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจตอไป จะเปนการสรางความเขมแข็งของประชากร และระบบเศรษฐกิจในตางจังหวัด
ไปรองรับการวางยุทธศาสตรดานคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ
๓. นโยบายดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา
พรรครักไทจะสงเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงใหกับประเทศชาติ ดวยการจัดสวัสดิการ
ดูแล และจัด ที่ฝกสอนให ทั้งชวงเปน นักกีฬาและหลังจากวางมือสําหรับคนที่พรอมทํางานในหนาที่
ผูฝกสอนนักกีฬารุนตอ ๆ มา สนามฝกซอมหรือจัดการแขงขันที่มีมาตรฐานควรมีการสรางกระจายไป
ตามพื้นที่ในภูมิภาค การเตรียมการรองรับสังคมผูสูงวัยของประเทศ ควรมีแผนรองรับไวลวงหนา ไดแก
สถานรักษา ดูแลพักฟนสําหรับคนที่ออนแอ สถานศึกษาฝกอบรมวิชาชีพอิสระ สําหรับรองรับใหคนสูงวัย
ที่ยัง แข็ง แรง มีประสบการณภูมิความรู ไดมาเปน ครูถายทอดความรูประสบการณแบบเสริมทักษะ
ใหกับผูสนใจบทบาทดานการเมืองตอไปอาจมีสภาที่ปรึกษาสําหรับคนสูงวัยมีประสบการณไดเปนที่ปรึกษา
ในการปกครองสวนทองถิ่นดานตาง ๆ ดานวัฒนธรรมควรจัดการใหสามารถทํารายไดเขาสูสวนทองถิ่น
และรายไดเขาประเทศได
๔. นโยบายดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรรครักไทมองเห็นวาการทําแผนยุทธศาสตรการผลิตการสงออกของประเทศ เปนสิ่งจําเปน
ภาคอุตสาหกรรมน้ําตาลกับการเกษตรพืชไรออยเปนตัวอยางที่ดี ทําใหภาคอุตสาหกรรมและการสงออกของไทย
ไมเคยมีปญหาตลอดมา ทั้งดานราคา การควบคุมพื้นที่ปลูกปริมาณออยของชาวไร และภาคการผลิตอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก ประเทศไทยกุมตลาดโลกในการสงออกขาว ควรกําหนดแผนนโยบายใหกลุมผูสงออก
ซื้อขาวถูก จากประเทศเพื่อนบานสงขายตลาดประจํา วางมาตรฐานขาวไทยเปนขาวคุณภาพ เพื่อการสงออก
ตลาดที่มีกําลังซื้อ นิยมบริโภคขาวไทย ที่สําคัญใหคนไทยมีขาวคุณภาพดีซื้อทานไดราคาถูก ดานอุตสาหกรรม
ยางพารา ที่ไ ทยเปนผูผลิตตนน้ํา คือปลูกสวนยางปริมาณมาก ทางภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน
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จําเปนตองมีการวางยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาการสงออกจากอุตสาหกรรมกลางน้ํา เปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา
โดยพัฒนาแผนยุทธศาสตรใหมีการใชงานหรือบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสรางอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง
จะไดไปสูกับตลาดโลก การนําประเทศเขาสูภาคีการลดสภาวะโลกรอนเปนเรื่องจําเปน นอกจากเปน
การสรางสํานึกความรับผิดชอบ เปนการสรางมาตรฐานการผลิตที่ลดการปลอยกาซทําลายชั้นบรรยากาศ
และสามารถขายคารบอนเครดิตได
๕. นโยบายดานสวัสดิการสังคม แรงงาน และการอาชีพ
พรรครักไทมองเห็นวาการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ เปนตนไป เปนเปาหมายที่ทาทาย
แรงงาน อาชีพตาง ๆ ของไทย เด็กไทยควรมีพัฒนาการใหสามารถรองรับภาษาอาเซียนไดอยางนอย ๓ ภาษา
นอกจาก ไทย อังกฤษ จีน แลวเลือกอีกภาษา เพราะเปนความไดเปรียบในการเลือกประกอบอาชีพ
หลังจากพรมแดนประเทศเปนแคเสนแบงเขต การไปมาหาสู การติดตอ การสื่อสาร จะทําไดตลอดเวลา
๖. นโยบายดานการศึกษา
พรรครักไทเห็นวาการเตรียมความพรอมในการจัดระบบการศึกษาใหรองรับการเปนประชากรอาเซียน
และคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยเปนเรื่องที่สําคัญ ตองมีการสนับสนุนแนวคิดการเรียนรูต ลอดชีพ
จากประเทศเพื่อนบาน
๗. นโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม และการลงทุน
พรรครักไทมองโอกาสและความเสี่ยงของผลกระทบจากกระแสทุนนอก นโยบายการรักษาคาเงินบาท
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) การกอหนี้สาธารณะเพื่อระดมลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศ
เพื่อรองรับการจางงาน การขยายตัวระบบเศรษฐกิจหลังจากมีการเปดประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
การออกพั น ธบั ต รกู เ งิ น ในประเทศ เป น เรื่ อ งที่ จํ า เป น เป น การลดความเสี่ ย งจากป จ จั ย ภายนอก
ความผันผวนเงินตราตางประเทศ และเปนการดูดสภาพคลองสวนเกินในประเทศนํามาใชพัฒนาประเทศ
เปนความทาทายใหม ที่ธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของไทย จะเปนผูนํานโยบายนอกกรอบ
อนุรักษนิยม ที่เนนการเก็บรักษาเงินตราไวจนออนคา ไมเอามาหาประโยชนใหงอกเงย และหาทางชดเชย
คาใชจายการสูญเสียเงินตราจากดอกเบี้ย เงินกองทุนการควบรวมสถาบันการเงินที่ ปรส. ทําทิ้งไว
และปญหาขาดทุนจากการรักษาคาเงินบาทที่ ธปท. ดําเนินนโยบายไว
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๘. นโยบายดานสาธารณสุข สตรี เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และคนพิการ
พรรครั ก ไทมองว า การให ก ารสนั บ สนุ น หน ว ยงานที่ ดู แ ลสตรี เด็ ก ผู ด อ ยโอกาส คนพิ ก าร
ที่มาจดทะเบียนเปนสมาคม องคกร เพื่อที่จะไดสามารถรับการชวยเหลือดานงบประมาณ และสนับสนุน
ชวยเหลือในการดูแลสุขภาพใหครบวงจร
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรครักไทมองวาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรพัฒนาไดจากคนในชาติจากเด็กรุนใหม ๆ มาตอยอด
การคนพบ ตองสนับสนุนใหคนไทยใชของไทย วิทยาศาสตรของไทยจะไดกาวหนา รัฐบาลตองใหการยอมรับ
ชวยการสนับสนุน ดานการจดลิขสิทธิ์รับรอง การใชกฎหมายกับผูละเมิดทั้งในและนอกประเทศ
๑๐. นโยบายดานคมนาคม การสื่อสาร และการทองเที่ยว
พรรครักไทมองวาการวางแผนแมบทระบบขนสง แผนผังเครือขายทางถนน ทางน้ํา ทางรถไฟ
ทางอากาศ เปน เรื่องจําเปน เนื่องจากประเทศไทยจะเปน ศูนยกลางการเดิน ทางในภูมิภาคอาเซียน
ระหวางประเทศ เพื่อนบาน ความกาวหนาการพัฒนาระบบรางจากเหนือจรดใต จากตะวันออกไปตะวันตก
และเชื่อมตอประเทศเพื่อนบานเปน สิ่ง จําเปน เปน การเชื่อมความเจริญ ในภูมิภาค และพัฒ นาการ
การลงทุนในประเทศ เปนการสรางงาน สรางคน สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
๑๑. นโยบายดานการตางประเทศและสัมพันธไมตรี
พรรครักไทตอตานและไมเห็นดวยกับการยึดอํานาจหรือการทํารัฐประหาร อันเปน ตนเหตุ
ของความสัม พัน ธระหวางประเทศที่ไดรับ การดูถูก ไมเปน ที่ยอมรับ ของนานาชาติ สนับสนุน จุด ยืน
การเป น มิ ต รประเทศที่ ดี ข องนานาชาติ รั ก ษาความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น เนื่ อ งจาก
ประชาชนในพื้นที่ตางมีที่มาจากเชื้อชาติเดิมเหมือนกัน เพียงแตแตกตางกันที่การถือสัญชาติ การใชภาษา
ของแตละประเทศ
๑๒. นโยบายดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
พรรครั ก ไทเห็ น ว า ไทยควรทุ ม เทงบประมาณไปเสริ ม สร า งกองทั พ เรื อ ทั้ ง ในด า นชายฝ ง
มหาสมุทรอินเดีย และพื้นทะเลอาวไทย เพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติ ปกปองเขตแดน และปกปอง
กองเรือไทย ที่ออกหากินในพื้นทะเลเขตทับซอน และพื้นที่ทะเลหลวง สวนกองทัพอากาศควรไดรับการพัฒนา
เสริ ม สร างเขี้ ย วเล็ บ ให สามารถดูแ ลพื้ น ที่ ป ระเทศไทย ปกปอ งประเทศไทยจากสงครามสมั ย ใหม
ที่เนนการใชเทคโนโลยีและยุทธการ จรวดขีปนาวุธ
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๑๓. นโยบายดานพลังงานและการสาธารณูปโภค
พรรครักไทมองปญหาดานพลังงานเปนประเด็นปญหาหลักของประเทศ เนื่องจากพลังงาน
เป น ต น ทุ น สํ าคั ญ ในการผลิต ในชีวิ ต ประจํ า วั น ของคนไทย จากการเดิน ทาง การหุ ง ต ม การใช ไ ฟ
การทําธุรกรรมตาง ๆ ประเทศเราผลิตพลังงานไมพอใช จึงตองมีการนําเขา ราคาพลังงานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอการขาดดุลการคา หากราคาขึ้น มูลคานําเขาก็เพิ่ม ไทยมีการใชพลังงานนําเขาผิดประเภท ไดแก
การใชแกสหุงตมในรถยนต รัฐรับภาระราคาแกสหุงตมไมใหกระทบผูบริโภคตามบาน ราคาแกสบานเราถูก
มีผลใหมีการลักลอบนําไปขายในประเทศเพื่อนบาน
๑๔. นโยบายดานสหกรณและการคุมครองผูบริโภค
พรรครักไทมองวาไทยยังไมไดนําระบบสหกรณมาใชประโยชนในภาคการเกษตรเต็มที่ เพราะ
การรวมตัวของสหกรณการเกษตรจะขาดทุนดําเนินการ ขาดทักษะการจัดการ ขาดการแสวงหาตลาด
รัฐจําเปน ตองเขาไปเปนตัวกลางในการรับจํานําผลผลิตหรือการรับประกันราคาที่ขาย ดานการคุมครองผูบริโภค
การบริโภค ยาบํารุงอาหารเสริม เปนที่นิยมมาก จากระบบขายตรงและขายผานทีวีดาวเทียม การคุมครอง
ผูบริโภคยังเขาไมถึง ในยุคของการสื่อสารที่ทํารายไดเปนหมื่นลานบาท รัฐบาลไมรูเทาทันการขายบริการ
แบบเหมาเขง เก็บคาบริการ ในสวนที่ไมไดใชงาน
๑๕. นโยบายดานการตอตานยาเสพติดและโรคติดตอรายแรง
พรรครักไทมองวาภัยของยาเสพติด มาจากการที่ยังมีผูเสพ ปญหาการเสพลวนมาจากคนที่
ถูกสังคมทอดทิ้ง การไดรบั การชักจูง และปญหาครอบครัว หากภาครัฐมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหายาเสพติด
ที่ผานมาเดินมาถูกทาง ใหการรักษาผูเสพไปพรอมกับการปราบปราม มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายระดับ
แตตัว การใหญยังลอยนวล สาวไปไมถึงตัว ดานโรคติดตอรายแรง มองวาโรคเอดสยังเปน ภัยเงียบ
ที่รัฐควบคุมไมได เนื่องจากเด็กรุน ใหมมีความอิสระเสรี มีระบบสื่อสารชวยใหติดตอกันไดงา ย เปนปญหา
การเฝาระวังการแพรระบาดของโรค เสนอแนวนโยบาย นโยบายดานการพาณิชยตองมีการตื่นตัวปรับตัว
ใหทันกับระบบการบริโภคของประชาชน ระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวมาก แตการเก็บภาษียังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
รายไดของรัฐ มาจากฐานการเก็บ ภาษีเงิน ไดข องผูที่กิน เงิน เดือนในประเทศที่พัฒนาแลว จะมีร ายได
เก็บจากภาษีการบริโภคเปนหลัก คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะสะทอนการเติบโตของธุรกรรมการบริโภค
ของประชาชนนั่นเอง
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๑๖. นโยบายดานการบังคับใชกฎหมายและการยุติธรรม
พรรครักไทมองวาองคกรอิสระที่มาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ไดถูกทําใหลดทอนความนาเชื่อถือ
จากขอกลาวหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การพลิกฟนความนาเชื่อถือจึงเปนภารกิจที่สําคัญ แนวนโยบายแกไขมี
ดังนี้
สนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ดวยการตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และ
แกไขกฎหมายที่บกพรองเปนรายมาตรา ทั้งนี้เพื่อใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายของประชาชน แทนที่จะเปนกฎหมาย
ของฝายคานและกลุมการเมือง สนับสนุนใหมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ ที่กําลังครบวาระการดํารงตําแหนง ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการปรองดอง
ใหมีการออกกฎหมายเพื่อการนิรโทษกรรมใหกับประชาชนที่กําลังติดคุก สนับสนุนใหกระบวนการยุติธรรม
รักษามาตรฐานการพิจารณาคดีความ ใหมีการตัดสินไปตามหลักฐานและฐานความผิด โดยเฉพาะคดีการเมือง
กําหนดเพิ่มเขตอํานาจศาลและบุค ลากรทางศาลใหม ากขึ้น และเพียงพอตอการพิพากษาคดีที่เกิด ขึ้น
และอาจจําแนก ลักษณะศาลใหมากขึ้นอยางเหมาะสมตอลักษณะคดี โดยเฉพาะประเภทที่เปนคดีลนศาล
ใหมีอนุญาโตตุลาการในทุกระดับตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพื่อเจรจาตกลง และบรรเทา
ความเดือดรอน จนกระทั่งถึงระงับ ขอพิพาทในความผิดเล็กนอยที่สามารถตกลงกันได โดยใหอนุญาโตตุลาการ
เปนองคกรที่ไดรับการรับรองจากศาล
ขอบังคับพรรครักไท พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบังคับพรรครักไท พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรครักไท เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรค
และการดําเนินกิจการในทางการเมืองของพรรค ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักไท พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรครักไทนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนตนไป
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับพรรคนี้ใหเรียกวา “พรรครักไท” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PARTY OF RAKTAI” ชื่อยอภาษาไทย “ร.ท.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “P.O.R.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย
(๑) พรรครักไทใชเครื่องหมายเปนสี่เหลี่ยมพื้นสีแดง มีรูปใบโพธิ์สีเขียวเขมวางบนพื้นที่สี่เหลี่ยม
สีแดงมีตัวอักษรชื่อ “พรรค” สีขาวที่หัวมุมซายบน และตัวอักษรชื่อ “รักไท” สีขาวบนใบโพธิ์ ดานลาง
ของพื้นสี่เหลี่ยมสีแดงมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ําเงินคําวา “PARTY OF RAKTAI” ดังภาพ

โดยมีคําอธิบายดังนี้
กรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีแดง หมายถึง ความเปนชาติ ความรักชาติ ของคนไทย
ใบโพธิ์สีเขียวเขม หมายถึง ความรมเย็น ความมีศีลธรรม มีคุณธรรมของชาวพุทธ หรือคนที่มา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทย ไมวาจะตางชาติตางศาสนาใดลวนไดรับความรมเย็น
รมโพธิ์กันถวนหนา
คําวา พรรครักไท บนพื้นสีแดงกับบนใบโพธิ์สีเขียวเขม เปนตัวอักษรสีขาว สีขาว หมายถึง
ศาสนา เปนความบริสุทธิ์ มีความสะอาด มีคุณธรรมจากการไดปฏิบัติตามคุณธรรมความเชื่อของศาสนา
สีประจําพรรค คือ สีขาว น้ําเงิน แดง เขียวเขม
(๒) คําขวัญของพรรค เศรษฐกิจเขมแข็ง ประเทศชาติมั่นคง เราคนไทย รักไท
(๓) ตรายางเครื่ อ งหมายสํ า หรั บ ประทั บ รั บ รองเอกสารของพรรค เป น เครื่ อ งหมายย อ
ในลักษณะเดียวกันแตใชสีเดียวลวน
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หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรครักไทตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๒๐ ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย ๕๒
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท ๐๘ ๑๓๓๓ ๒๒๙๑
ขอ ๖ สาขาพรรครักไทที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรครักไท ลําดับที่....”
โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิก ตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกโดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(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
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด 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 หรือคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรค ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมทีจ่ ะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณของพรรค
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรค และให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติต ามกฎ ระเบียบขอบังคับของพรรค อยางเครง ครัด ใหการสนับ สนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพ ตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูป ฏิบัติง านของพรรคไมพึงนําความลับ ของพรรค ที่ไ ดมีมติไ วไปเปด เผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
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ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน 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
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวายี่สิบคน
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับ พรรคจํานวนกึ่ง หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปนกรรมการ
บริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) เมื่อหัวหนาพรรคพนจากตําแหนงใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๕) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่ง ตองกระทําภายในหกสิบ วัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปน ตําแหนง หัว หนาพรรคตาม (๑) (๒)
และ (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคและผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชีที่ยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(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
บริหารพรรค
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(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการจัดตั้งสาขาพรรคและอนุมัติการเลิกสาขาพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญของพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรค ตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) แตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจํานวนไมเกินหาคน อันประกอบไปดวย หัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และกรรมการหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
(ช) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริห ารพรรค ที่ประชุมรว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญของพรรค
(ค) เปนเลขานุการของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
ขอ ๒๕ คณะผูบริหารพรรคตามขอ ๒๔ (๑) (ฉ) มีอํานาจหนาที่ในควบคุมดูแลการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงานพรรค เสนอแผนการดําเนินกิจการของพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค จากรายชื่อตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารของพรรค ที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในกําหนดหนึ่ง ปนับ แตวัน ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับ จดแจง การจั ด ตั้ง
พรรคการเมือง ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริห ารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค รวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมตั ิใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับ รอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตพื้นที่สาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรี ยกประชุม ใหญ ส าขาพรรค โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น 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 ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรบั ผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับ ผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมาทําหนาที่แทน
ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี
ทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับของพรรค
(๓) เลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า แจ ง กํ า หนดการการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

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
ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ ใ ห ร องหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุมแตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรค 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 ไปหรือ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํา แหน ง ที่ว า ง คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คํา บอกกล าวเรี ยกประชุม ใหญ สาขาพรรคทุ ก คราว ใหป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
หรื อ คณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม โดยให ป ระธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอง
ตามความเปนจริง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ในกรณีที่มีการจัดตั้ง สาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัด ใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
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 วั น สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบํารุงพรรค
และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใด
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวน ตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องใหโ อกาสแก ผูถู กกล าวหาแก ขอ กล าวหา
ตลอดจน แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอน ที่กําหนดไวใน ขอ ๑๑ วรรคสาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักไท
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักไท จํานวน ๑๕ คน คือ
๑. พลเอก อภิชัย พิณสายแกว
หัวหนาพรรค
๒. พลเอก ธํารงศักดิ์ ดีมงคล
รองหัวหนาพรรค
๓. พลโท เพรียว พินัยนิติศาสตร
รองหัวหนาพรรค
๔. พลตรี พิชิต บุตรวงศ
รองหัวหนาพรรค
๕. นายอภิวิช ทองฤทธิ์
รองหัวหนาพรรค
๖. นายอัมรินทร นาคณัฐเศรษฐ
รองหัวหนาพรรค
๗. นายวิชัย อุดมสมบูรณดี
เลขาธิการพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘. นายธนกฤต ศิริสุนทร
๙. นายละเอียด ธาตุชัย
๑๐. นายฉัตรชัย ปลื้มจิตร
๑๑. นางสาวอุไรวรรณ เพชรแอน
๑๒. นางสาวธนัญกรณ รัตนไพศาลสิน
๑๓. นายภูษิต มิ่งขวัญ
๑๔. นายดิเรก กลิ่นจันทร
๑๕. นายมาตย ขุณิกากรณ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

