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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมาย ชื่อนโยบาย ขอบังคับ
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีป ระกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําใหมี
คณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑ คน นั้น
บัดนี้ พรรคการเมืองใหมไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ พรรคการเมืองใหม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดดําเนินการดังนี้
๑. มีม ติใหเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง พรรค รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมืองใหม เปน “พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย” โดยใหยกเลิก ชื่อนโยบายพรรคการเมืองใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช “นโยบายพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พ.ศ. ๒๕๕๖” แทน พรอมทั้ง
ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ และให ใ ช
“ขอบังคับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พ.ศ. ๒๕๕๖” แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
ฉบับนี้เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “Thai Social Democratic Party” ชื่อยอภาษาไทย “ส.ป.ท.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ
“T.S.D.P.”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมาย
พรรคการเมืองใหมใชเครื่องหมาย

โดยมีคําอธิบายดังนี้
เครื่องหมายพรรคสังคมประชาธิปไตย เปนรูปวงกลม มีดอกกุหลาบสีสมตัดเสนสีขาวบนพื้น
สีน้ําเงิน เปนสัญลักษณ กรอบดานขางเปนรูปดาว กรอบดานบนเปนชื่อพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
กรอบดานลางเปนชื่อภาษาอังกฤษ
รูปดอกกุหลาบ หมายถึง มีความรักและศรัทธาในสังคมที่ดีงาม เคารพในสิทธิมนุษยชน มีสิทธิเสรีภาพ
เสมอภาค ภราดรภาพ ชว ยตนเอง และช ว ยผูอื่ น ถื อประโยชน ส ว นรวมเหนือ ประโยชน สว นตน
นําความอยูดีมีสุขสูสังคมอยางยั่งยืน
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยูบานเลขที่ ๕๔๙ หมูบานชวนชื่น ซอยแจงวัฒนะ ๑๔ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท ……………โทรสาร …………..
ขอ ๖ สาขาพรรคการเมืองใหมที่ไดรับ อนุมัติใหจัด ตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรค
สังคมประชาธิปไตยไทย ลําดับที่ ..... จังหวัด...............”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคแบงเปน ๒ ประเภท คือ
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(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษ มีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเชิญใหมาสมัครสมาชิกพรรคและจะมีสิทธิเหมือน
สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นสมัครเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารพรรค
อนุมัติรับเปนสมาชิกพรรค
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข อ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรค ให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค
หรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค หรือที่ศูนยประสานงานพรรค หรือตอที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย ตามสถานที่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค
ได รั บ ใบสมั ค รแล ว ให เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารพรรค พิ จ ารณาพร อ มด ว ยคํ า คั ด ค า น (ถ า มี )
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิรับบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
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คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่น ใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
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 มติของพรรค ตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ คัด คานวา
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
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หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ / หรือ สมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรค ผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบาย และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
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(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๖) พัฒนาความรูความสามารถ พากเพียร เสียสละ และยึดมั่นอุดมการณ และ
นโยบายของพรรค
(๗) ไมเปนผูสรางปญหาที่นําไปสูความแตกแยกความสามัคคีภายในพรรค โดยไม
สามารถอธิบายไดวา ปญหานั้น ๆ ผิด – ถูก อยางไร
(๘) ไมประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอสาธารณชน
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) สนับสนุนใหสมาชิกพรรคเขารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ใหมีขีดความสามารถในการมีบทบาททางการเมืองที่สูงขึ้นและเขาสูการบริหารประเทศ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน เพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญ และเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รัฐสภา เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหค วามรูเกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝง สิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมีก ารรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตล ะสาขาอาชีพ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนด
วินัยดังตอไปนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตอง
ยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรม อันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไ ว
และหากสมาชิกผูใดที่เขาไปปฏิบัติงานรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เกิดความบกพรองหรือผิดพลาดในความผิด
เกี่ยวกับการทุจริต จนเปนเหตุใหเกิดการฟองรองดําเนินคดีถึงขั้นศาลรับฟอง สมาชิกผูนั้นตองลาออกทันที
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับ การปรับ ปรุงตัว เอง เพื่อก อใหเกิด ความสามัคคีแ ละมีป ระสิทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิต สํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเปน อัน หนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือง
ของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
สภาที่ปรึกษาพรรค และสาขาพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ ใหมีสภาที่ปรึกษาพรรคและสาขาพรรค ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒๔ (๕) มีอํานาจ
หนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หรือประธานสาขาพรรคตามที่จะเห็นสมควร และมีสิทธิเขารวมประชุมใหญพรรคหรือประชุมใหญสาขาพรรค
ตามแตกรณี
สภาที่ปรึกษาจะมีองคประกอบ จํานวน วาระการดํารงตําแหนงเปนอยางไร ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)
ในกรณีที่จํานวนกึ่ง หนึ่ง ดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัว หนาพรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจาก
ภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๒) ลาออก และใหถือวาสมบูร ณเมื่อไดยื่น ใบลาออกตอหัว หนาพรรค หรือผูที่
ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันควร
(๕) เมื่อหัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๖) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรค
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บ และจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไป
ตามนโยบายพรรค และขอบังคับพรรค
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(๓) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่
กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
สภาที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการ
ประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๘) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๙) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๐) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๑) แตง ตั้ง และถอดถอนผูป ฏิบัติง านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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(๑๒) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๓) แตงตั้งหรือถอดถอนผูชวยนายทะเบียนสมาชิกพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญ
พรรค รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเ รียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผูเ รี ย กประชุ มร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนา พรรค มีอํ านาจหน าที่ ความรั บ ผิด ชอบตามที่หั ว หน าพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ
พรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหน าที่รั บ ผิด ชอบตามที่เ ลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับรายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกและการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ใหเปนความรับผิด ชอบรวมกัน ของคณะกรรมการบริห ารพรรคและ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อ
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรค
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัด ตั้งสาขาพรรคใหขึ้นอยูกับ การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแ ทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจัง หวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อ
ขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
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สิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ และใหลงคะแนบลับ
ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ ตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตอง
มีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุ ค คลที่ จ ะเข าสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแ ทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับ
ขางตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ป ระชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ – รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการ
สาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจาก
ตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารว มประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารว มประชุมใหญไ ด
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ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อ สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญ ตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
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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
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 และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดํ าเนิ น การสํ าหรับ ปต อไป โดยเฉพาะการหารายได การส งเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือ กบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหล งคะแนนลับ สว นวิ ธีการเลือกตั้ ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๕ คําบอกกลา วเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
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สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมด รว มกันขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอใหมีป ระชุม พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวา
จะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไมนอยกวาหาสิบคน
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การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
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 กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปน ประธานในที่ป ระชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบั ติห นา ที่ป ระธานได ก็ใ ห
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รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริงและเปนไปตามระเบียบวาดวยการคลังและทรัพยสินของพรรค
ในกรณีที่มีการจัดตั้ง สาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัด ใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลว เสร็จภายในสิบ หาวัน นับ แตวันสิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
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(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาค
แกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น ๆ
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรค ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
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ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรไดรับ การลงโทษโดยการให พน จากการเป น สมาชิ กพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและเลิกสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแลว
ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๒. ไดเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางลง ๕ ตําแหนง ประกอบดวย
(๑) นายสุคม ศรีนวล
เลขาธิการพรรค
(๒) นายฉลอง รักษาศรี
โฆษกพรรค
(๓) นายโสภณ ทองโสภา
กรรมการบริหารพรรค
(๔) นายบุญรวม จันทะมาศ
กรรมการบริหารพรรค
(๕) นายสุชาติ สุคนธากานต
กรรมการบริหารพรรค
แตเนื่องจากมีผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค ๑ คน คือ นายสุชาติ สุคนธากานต
ซึ่ง มี ร ายการบิด ามี สัญ ชาติ อื่น ไมสามารถดํ าเนิ น การขอใบรับ รองแทนใบสูติ บัต รที่ภู มิลํา เนาเดิ มได
จึงยื่นหนังสือแสดงความประสงคไมขอรับตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหมตอหัวหนาพรรค
กรณี ดั ง กล า ว ทํ า ให มี ผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งใหม แ ทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
เหลือเพียง ๔ คน
กรณี ดั ง กล า ว ทํ า ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งใหม (เปลี่ ย นชื่ อ พรรคเป น
“พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย”) จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ประกอบดวย
๑. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
หัวหนาพรรค
๒. นางภินันทน โชติรสเศรณี
รองหัวหนาพรรค
๓. นายชัยวุฒิ หวังซื่อกุล
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสุคม ศรีนวล
เลขาธิการพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕. นางสาวสุวันนี ไวศรีแสง
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวเสนห หงษทอง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายฉลอง รักษาศรี
โฆษกพรรค
๘. นางสาวอาภารัตน ชาติชุติกําจร
กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวจิรจันทร จําปาทอง
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายสมาน ทอทิพย
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายเวียยีซา กองแก
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายชาญชัย ชวยจันทร
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายเกียรติณรงค ศรทอง
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายโสภณ ทองโสภา
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายบุญรวม จันทะมาศ
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมาย ชื่อนโยบาย ขอบังคับ และกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม
ดังกลาวแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

