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๕ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อสันติ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคเพื่อสันติ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อ
คณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อสันติ ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. นโยบายดานความมั่นคงของประเทศ
๑.๑ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ในการปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ
รวมถึงการจัดระบบใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันประเทศ และรักษาความสงบเรียบรอยโดยใช
คุณธรรมและจริยธรรมอิสลามใหมากที่สุด
๑.๒ สนับสนุนการสรางความสมานฉันท การปรองดอง การเจรจา และการแกไขความขัดแยง
โดยสันติวิธี
๑.๓ สง เสริ ม และสนับ สนุน ให ป ระชาชนมีส ว นร ว มในการกํ าหนดนโยบาย กํ า กับ ดู แ ล
ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาประเทศในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๑.๕ ตอตานและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ
๒. นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
๒.๑ ประชาชนตองมีสิทธิ เสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีในการใชชีวิตในสังคม และมีเสรีภาพ
ในการรับขอมูลขาวสาร รวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา
๒.๒ สงเสริมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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๕ กันยายน ๒๕๕๖

๒.๓ สนับสนุนใหประชาชนมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง
๒.๔ พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี
๓. นโยบายดานการตางประเทศ
๓.๑ เสริ ม สร า งการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นอย า งแน น แฟ น อั น จะนํ า ไปสู
ความเจริญรุงเรืองสูภูมิภาค ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๓.๒ ใหความสําคัญกับการคาและเศรษฐกิจชายแดน
๓.๓ ตอตานการเอารัดเอาเปรียบและการขมเหงจากประเทศมหาอํานาจ
๓.๔ กระชั บ ความร ว มมือ กั บ อารยประเทศ เพื่ อ กระชั บ ความรว มมื อ ในด านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
๔. นโยบายดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท
๔.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ และลดชองวางทุกดานของสังคม
๔.๒ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเกษตรกรรมการปลู ก พื ช เพื่ อ อุ ป โภคและบริ โ ภค
พืชพลังงานทดแทน รวมทั้งการใชพื้นที่การเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ
๔.๓ เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเปน
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาแปรรูปและเพิ่มมูลคา รวมถึงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนตอไป
๔.๔ สง เสริม ใหสรางเครือขายเกษตรกร ระบบสหกรณ หรือรูป แบบอื่น ๆ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกร
๔.๕ สรางเสถียรภาพของราคาสินคาทางการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑการเกษตรที่มี
ความสําคัญตอประเทศ เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา ปาลม ออย มันสําปะหลัง และผลไมไทย เปนตน
๔.๖ สง เสริ ม บรรดาพ อ ค า แม ค ารายย อ ยได พั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก ารต า ง ๆ เพื่ อ ก า วสู
ตลาดโลกมากขึ้น
๕. นโยบายดานการทองเที่ยว
๕.๑ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร
และทางวัฒนธรรม
๕.๒ ควบคุมและขจัดอบายมุขและสิ่งมึนเมาออกจากสถานที่ทองเที่ยว
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๕ กันยายน ๒๕๕๖

๕.๓ สนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ ใหคนไทยไดทองเที่ยวตามที่ตนเปนเจาของประเทศ
๖. นโยบายเมืองหลวง
๖.๑ อาคเนยควบคูกับการกระจายอํานาจและความเขมแข็งสูภูมิภาค
๖.๒ ควบคุ ม และจั ด เขตปลอดอบายมุ ข รวมถึ ง การสร า งภาพการเมื อ งแห ง ศี ล ธรรม
ลบภาพการเปนเมืองแหงโสเภณีและอบายมุข
๗. ดานเศรษฐกิจและการเงินการคลัง
๗.๑ รักษาวินัยทางการคลังของประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพรอม ๆ
กับการสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
๗.๒ สงเสริมการกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการคลังไปสูทองถิ่นและชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน
๗.๓ การรั ก ษาดุ ล งบประมาณ ผลั ก ดั น มาตรการการเงิ น การคลั ง เพื่ อ ส ง เสริ ม
การลงทุนจากตางประเทศ และการออมในประเทศ
๗.๔ สง เสริ ม การสร า งความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อยา งมั่ น คง ภายใต ก รอบการค า เสรี
ที่เปนธรรม ลดการเอารัดเอาเปรียบขจัดภาระดอกเบี้ยและไมเปนหนี้สาธารณะ
๗.๕ แกปญ หาความยากจน ลดชองวางในคุณภาพชีวิต ปรับ โครงสรางหนี้นอกระบบ
เสริมสรางธุรกิจรากหญาและเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง และสรางโอกาสทางการแขงขัน
๗.๖ สรางมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร มุงเนนการแปรรูปกอนสงออก รวมถึงการสราง
มาตรการดานศุลกากรเพื่อสงเสริมและเพิ่มโอกาสทางการแขงขันแกผลิตภัณฑในประเทศ
๘. ดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ สงเสริม การใชพลัง งานอยางรูคุณคาและประหยัด และสง เสริมการวิจัยเพื่อคนหา
แหลงพลังงานทดแทน
๘.๒ สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมดานพลังงานและสามารถนํามาใชไดจริง เพื่อสราง
ความมั่นคงของประเทศใหมากที่สุด
๙. นโยบายดานการศึกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง
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๕ กันยายน ๒๕๕๖

๙.๑ ปรับ ปรุง ระบบการเรียนการสอนในระดั บ เด็กกอนวัยเรียนใหมีความเหมาะสมกั บ
ธรรมชาติข องเด็ก ทั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในกลุมเรียนรูตาง ๆ ใหเปน รูปธรรมภายในชุมชน
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาการเจริญเติบโต ทางสมอง รางกาย และจิตใจอยางเหมาะสม
๙.๒ ปฏิรูปทางการศึกษาทุกระดับใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด
รวมถึงการลดเนื้อหาวิชาการที่เกินความจําเปน และสรางความเครียดตอเด็กมากเกินความจําเปน
๙.๓ สงเสริมการเรียนรูแ บบบูรณาการสามารถนํามาใชไดจริง ควบคูกับการเสริมสราง
จริยธรรมของเยาวชนอยางเขมงวด
๙.๔ พัฒนาการศึ กษาในระดับอาชีวศึ กษาใหมี คุณภาพ สอดคลองกั บความตองการ
ของสังคม และตลาดแรงงาน
๙.๕ สง เสริม การเรียนรูภูมิปญ ญาทองถิ่น ปลูกจิต สํานึกในการพัฒนาทองถิ่น และ
ความผูกพันในชุมชน
๙.๖ สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาตามรูปแบบที่ตนตองการมากขึ้น
๙.๗ พัฒนาคุณภาพชีวิตและคาตอบแทนของครูใหเหมาะสม อันจะสงผลถึงความสามารถ
ในการถายทอดและใหการอบรมเด็กไดอยางสมบูรณมากขึ้น
๑๐. นโยบายดานเยาวชน ครอบครัว และการปราบปรามยาเสพติด
๑๐.๑ สงเสริมการพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ เพื่อสรางศักยภาพในการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต
๑๐.๒ สง เสริมการสรางความอบอุนในครอบครัว และใหความสําคัญ กับบทบาทของ
ครอบครัวในการพัฒนาและแกไขปญหาเยาวชน
๑๐.๓ จัด ระบบการดู แ ลและแก ไ ขป ญ หาเยาวชนโดยผู ที่ มี ค วามรู แ ละเข า ใจเยาวชน
อยางเปนรูปธรรม พรอมกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาควบคูกันไปทุกมิติ
๑๐.๔ ปราบปรามยาเสพติ ด ให ร าบคาบและเรี ย บร อ ย พร อ มบทลงโทษที่ รุ น แรง
โดยเฉพาะผูผลิต ผูจําหนาย รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจในทางที่มิชอบ
๑๐.๕ สง เสริม การสรางเครือขายดูแ ลเยาวชนและแก ไ ขปญ หายาเสพติด ระดับ ชุม ชน
เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัวและเขาถึงปญหาไดมากยิ่งขึ้น
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๑๑. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๑ เนน หนักและใหความสําคัญแกเสถียรภาพของสังคม เรงรัด และปราบปราม
ปญหาอาชญากรรมที่มากขึ้นในสังคม
๑๑.๒ เขมงวดในการนํากฎหมายมาบังคับใชในสังคม
๑๑.๓ แกไขปญหาการเขามาของวัฒนธรรมและอารยธรรมตางชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ของชาวตะวันตกและชาวเอเชียดวยกัน เชน การแตงกายที่ไมเหมาะสม เสรีภาพทางเพศ สื่อลามกอนาจาร
แหลงอบายมุขที่มากมาย เปนตน
๑๑.๔ จัดใหมีสวัสดิการที่จําเปนแกประชาชนอยางเหมาะสม แตไมฟุงเฟอ
๑๒. นโยบายดานสาธารณสุข
๑๒.๑ สนับสนุนการใหบริการทางการแพทยอยางทั่วถึง ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
บริการไดอยางสะดวก
๑๒.๒ สงเสริมนโยบายการสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ดีกวาและ
ยั่งยืนกวาการแกที่ปลายเหตุนั่นคือการรักษาโรค
๑๒.๓ เรง ผลิต แพทยห รือบุ คลากรทางดา นสาธารณสุ ข ให เพีย งพอตอ การบริ การของ
ประชาชนในชนบทตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๑๒.๔ ส ง เสริ ม หลั ก ประกั น ให ป ระชาชนทุ ก ภาคส ว นสามารถรั บ การตรวจโรคและ
ปองกันโรค โดยประชาชนทุกคนเปนเจาของสุขภาพ และมีหนาที่ตองดูแลสุขภาพ มิใชผลักภาระการ
ดูแลสุขภาพแกภาครัฐ
๑๒.๕ เสริมสรางเครือขายการดูแลสุขภาพระดับชุมชน และการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพระดับชุมชน
ขอบังคับพรรคเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบังคับพรรคเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเพื่อสันติ เมื่อวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่อสันติ” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PHEU SANTI PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “พสต.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “PSTP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเพื่อสันติ ใชเครื่องหมายเปนสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว มีรูปใบมะกอกสีเขียวสามใบ
ตรงกลาง ดานลางมีตัวอักษรชื่อพรรคเพื่อสันติเปนภาษาไทยและเปนภาษาอังกฤษสีดํา คําวา PHEU
SANTI PARTY ดังภาพ

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
กรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว มีใบมะกอกสีเขียวสามใบ หมายถึง ความมุงสูการสราง
สัน ติภาพใหเกิด ขึ้น ในสัง คมตามนัยสากลที่ยึด ถือวาใบมะกอกเปนสัญ ลักษณแ หงความสัน ติภาพและ
ความจําเริญ มีคําวาพรรคเพื่อสันติเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดานลาง หมายถึงสัญลักษณของ
พรรคเพื่อสันติ
พื้นหลังสีขาวที่อยูในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง แนวทางการดําเนินงานทางการเมือง
ของพรรคเพื่อสันติตามระบอบประชาธิปไตยที่จะอยูบนพื้นฐานของสัจธรรม ความบริสุทธิ์ โปรงใส และ
ยุติธรรม
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคเพื่อสันติ ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๒ ถนนรามคําแหง ๖๐/๔
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๔๐ โทรศัพท ๐ ๒๗๓๕ ๐๑๑๙

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่อสันติที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรคเพื่อสันติ
ลําดับที่...... จังหวัด.............................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนเองมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน 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 ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่ไ มมีปญ หาขัด แยง หรือขอบกพรอง จนไดรับ การตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรค และ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรค และให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับ สนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสง ลงสมัครรับ เลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ในการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะตองเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสง เสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่ว ไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิป รายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับของพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพ ากษวิ จารณ สมาชิ ก พรรคดว ยกั น หรื อองค กรของพรรคตอ บุค คลภายนอกในทางที่เ สีย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุมใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง เวนแต
การจัดตั้งพรรคการเมืองใหนบั แตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง และ
อาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกีย่ วกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เป น จํ า นวนรวมโดยพิ จารณาตามจํ า นวนผู ส มัค รรั บ เลื อกตั้ ง ที่ พรรคการเมือ งเสนอไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
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(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํา นาจหนา ที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไมขั ด ต อ กฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจ ารณาสง ผูสมั ครรับ เลือกตั้ ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัด เลือกผูสมั ครรับ เลือกตั้ง ของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความคิด เห็น ตอคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ได รับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และ
ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
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(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสี่ ป เว น แต ก ารจั ด ตั้ ง สาขา
พรรคการเมืองใหนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง แตเมื่อพน
ตําแหนงตามวาระแลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๑ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ และให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรค
อื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ ค คลที่ จะไดรั บ เลื อ กตั้ ง เป น คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ งมีผู รั บ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรั บ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(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
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ -รายจ า ย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตง ตั้ง กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่ เหมาะสมเข าทําหนาที่แ ทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงวาง ซึ่ง ตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ แจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองหากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด แ จ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
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เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหน งทั้ง คณะ ใหป ระธานสาขาพรรคมีอํานาจใน
การเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารว มประชุมใหญข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึง่ ครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบดวยรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๐ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนได ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบาย
พรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
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(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทกุ คราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปน
ประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ งก อนการประชุ มใหญ ประจําปของพรรคการเมื อง และในกรณีที่ จะมีการเลือกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับ การพิจารณาใหเปนผูสมัค รับเลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่
ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหป ระธาน
สาขาพรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานได ก็ ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุมดวย แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให
มีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น บัญชีตาม (๓)
และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สว นอัต ราที่ จะเก็บ เท าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

การเมืองมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิก ต องใหโ อกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ขอ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว ในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙๕ ง

หนา ๑๗๕
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๕ กันยายน ๒๕๕๖

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสันติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสันติ จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. นายปราโมทย สมะดี
หัวหนาพรรค
๒. นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๑
๓. นายนภศูล รามบุตร
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๒
๔. นายวรุณ โมมินทร
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๓
๕. นายฮานีฟ หยงสตาร
เลขาธิการพรรค
๖. นายเมธี มุขตารี
รองเลขาธิการพรรค
๗. นายประเสริฐ อดุลยพิจิตร
รองเลขาธิการพรรค
๘. นายเกรียงศักดิ์ มัสอูดี
เหรัญญิกพรรค
๙. นายดิศร ตอเล็บ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๐. นายสันติ โสณะมิตต
โฆษกพรรค
๑๑. นายเอนก วรรณธนาคินทร
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายปรีชา ศรีจรูญ
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายบรรเลง หัศนี
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายแวดือนัน นาแซ
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายจิระโรจน มะหมัดกุล
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

