เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยรักธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคไทยรักธรรม ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยมีรายละเอียดนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคไทยรักธรรม ดังนี้
นโยบายพรรคไทยรักธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคไทยรักธรรมเปน พรรคการเมืองที่เกิด ขึ้นเพื่อสรางโอกาสใหกับคนรุน ใหม ที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณ แต ข าดโอกาส และต อ งการเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ โดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
โดยมุงเนนการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่จะเขามาทํางาน ใหเปนคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย สุจริต
และยึด มั่น ใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย และเปน บุคคลที่เสียสละ รับ ใชป ระเทศชาติ และ
ประชาชนทุกคนแนวนโยบายของพรรคที่เนนความสําคัญโดยยึดหลักตอไปนี้
หลักคุณธรรม พรรคไทยรักธรรมตองการฟนฟูวัฒนธรรม และสรางทัศนคติของความเปนคนไทย
ใหเกิดความสามัคคี นําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปญหาในปจจุบันเรื่องการคอรรัปชัน
เปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทั้งในสวนที่เปนบุคคล และทรัพยากรของชาติ ถาบุคคลที่เขามามีสวนรวม
ในการบริหารบานเมืองมีคุณธรรมจะทําใหปญหาลดนอยลง โดยการนําหลักธรรมคําสั่งสอนในศาสนา
มาประยุกตกับคนรุนใหม
หลักธรรมชาติ พรรคไทยรักธรรมมองเห็นถึงความไมสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งทําใหเกิดปญหา
ทางธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินยุบ ปาไมถูกทําลาย อากาศเปนพิษ พื้นดินถูกทําลาย สรางความไมสมดุล
กับธรรมชาติ ตองฟนฟูสังคมชุมชน ใหมีความเขมแข็งและสามารถรักษาผลประโยชนของสวนรวมไว
เช น เร ง ฟ น ฟู ป า ไม ปรั บ ปรุ ง สภาพดิ น ดู แ ลตน น้ํ า ที่ สํ า คั ญ คื อ การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให รั ก แผ น ดิ น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

พัฒนาระบบอาชีพเกษตรกรรม ใหมีความอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสวนกลางตองกระจายอํานาจ
การปกครองสูทองถิ่น ในดานการศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคม ความปลอดภัย
ในทรัพยสินและบุคคล จัดสรรงบประมาณชุมชน สงเสริมการผลิตในระบบชุมชนเพื่อเปนฐานการขยายเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืนเพื่อสนับสนุน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ
พรรคไทยรักธรรมนําแนวความคิดดังกลาวกําหนดเปนนโยบาย เพื่อใหประชาชนและผูมีความรู
ความสามารถเขามามีสวนรวมในระบอบการปกครองที่เปนประชาธิปไตย ใหโอกาสคนรุนใหมไดเขามา
มีสวนรวมทางการเมือง นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
สรางความสามัคคี อยางแทจริง
นโยบายดานวัฒนธรรมและศาสนา
พรรคไทยรัก ธรรม มีน โยบายให เยาวชนไทยและประชาชนทั่ ว ไป เขาถึ ง ความสํ าคัญ ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐาน และตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย อันเปนรากฐานสําคัญของประเทศ และสงเสริมใหตางประเทศไดรูจักขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของคนไทยอยางถูกตองถูกวิธีในการปฏิบัติ สรางคานิยม ปลูกฝงจิตใตสํานึกของประชาชนชาวไทย
ใหมีความสามัคคี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทย ที่ไดทรงเสียสละเพื่อชาติ
มาทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนผลักดันและสงเสริมใหหลักการทางพระพุทธศาสนา เปนหลักประพฤติปฏิบัติ
ของคนในชาติ ทั้งในสวนของการเมืองการปกครองและการดํารงชีวิตของประชาชน สงเสริมศาสนา
ที่มีอยูในประเทศไทยไดทํากิจกรรมรวมกันดวยความสามัคคี โดยมีวิธีการดําเนินแผนตามนโยบาย ดังนี้
๑.๑ จัดสื่อและกิจกรรมเพื่อการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน
ใหตั้งอยูในหลักการทางพระพุทธศาสนาผานสื่อตาง ๆ
๑.๒ จัด ให มี การลดหยอ นภาษี และให ง บประมาณสนับ สนุ น แกสื่ อ เอกชนที่ ผ ลิ ต รายการ
ที่มีแทรกสอดเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดการรับรูและซึมซับขอมูล ขาวสารความรูและ
การประพฤติปฏิบัติที่จะกอใหเกิดวัฒนธรรมซึ่งจะนํามาซึ่งความสงบสุขของประชาชนในชาติ
๑.๓ สง เสริมใหมีการศึกษาเกี่ยวกับ คําสั่ง สอนของพระพุทธเจา โดยสนับ สนุนใหคณะสงฆ
ได เ ขา มามี บ ทบาทในการเผยแผ ตอ งใหก ารสนั บ สนุ น อย า งเป น รูป ธรรม โดยเน น เรื่ องคุ ณธรรม
จริยธรรม และทําใหประชาชนเห็นผลของการกระทําที่ผิด อยางมีเหตุและมีผล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑.๔ จัดใหมีการปกปองและรักษาไวซึ่งพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ เชน ดานกฎหมายคุมครอง
การรักษาความปลอดภัยใหกับศาสนสมบัติ พระภิกษุสงฆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหมดของประเทศไทย
เปนตน
๑.๕ จัดงบประมาณเพื่อการสงเสริมการเผยแผและกิจกรรมตาง ๆ ของพระพุทธศาสนา
๑.๖ จัดใหมีหองและสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาตาง ๆ เชน ทาน ศีล
ภาวนา การฟงธรรม การแสดงธรรม เปนตนสําหรับประชาชนในทุกสถานที่ราชการ เอกชน และ
สถานที่สาธารณะตาง ๆ
๑.๗ จัด ให มีกิจ กรรมทางพุทธศาสนาระหวางประเทศที่ นับ ถื อพุท ธศาสนาด ว ย เพื่อ สรา ง
ความสัมพันธ ความแนนแฟนกลมเกลียวของพุทธศาสนิกชนของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
๑.๘ จัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ มีการพัฒนาควบคูไปกับพระพุทธศาสนาในทุก ๆ ดาน
ทั้งดานการศึกษา ดานการกีฬา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง
การปกครอง เปนตน
๑.๙ สง เสริม ให มีกิ จ กรรมเทิ ด พระเกีย รติ พระมหากษั ต ริย แ ละพระบรมวงศานุ ว งศต า ง ๆ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยรูซึ้งถึงความสําคัญของรากฐานความเปนมาของประเทศที่มีดํารงอยูไดเพราะ
ความเสียสละ ความปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยทุกยุคทุกสมัย
๑.๑๐ เผยแผโครงการในพระราชดําริและโครงการในพระราชเสาวนี ยให แกประชาชน เพื่อให
ประชาชนในชาติตระหนักรูถึงพระมหากรุณาธิคุณอันไมอาจประมาณไดของสถาบันกษัตริยไทย ที่ไดทรงทุมเท
เพื่อความผาสุกของประชาชนในประเทศ
พรรคไทยรักธรรม เชื่อวาถาประชาชนมีศีล มีธรรม ตั้งตนดํารงชีวิตอยูในกรอบของพระพุทธศาสนา
และเขาใจในหลักของศาสนาใหถึงแกนที่แทจริง ทั้งสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทย
จะทําใหชาติไทยแข็งแกรงและมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น และทําใหนานาอารยประเทศ มองเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมไทย และพระมหากษัตริยไทย เพราะเชื่อมั่นในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
ดั ง นั้ น พระพุ ท ธศาสนาและสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาประเทศชาติ
อยางสําคัญที่สุด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

นโยบายสวนทีต่ องเพิ่มเติมสําหรับชาวมุสลิมตามสถานการณและความเหมาะสมในภายหลัง
๑. จั ด สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ ผู นํ า ศาสนากรรมการประจํ า มั ส ยิ ด และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในศาสนาอิสลามทั้งในและนอกระบบ
๒. สนั บ สนุ น สถาบั น การศึก ษาอั ล กุ ร อาน (ตะฮ ฟ ซ ) และสถาบั น การศึ ก ษาหลั ก อิ ส ลาม
(ปอเนาะ) เปนสถานศึกษาที่มีคุณวุฒิและรับรอง โดยมีคุณวุฒิเทียบเทาสถาบันอาชีวศึกษา
๓. จัดตั้งกองทุน ศูนยอบรมอัลกุรอานและจริยธรรม ประจํามัสยิดทั่วประเทศ
๔. ใหมีการจัดตั้งศูนยเผยแพรศาสนาอิสลาม (ดะวะหตับลีฆ) เพื่อความสะดวกในการจัดการ
ประสานงานการบันทึกทะเบียนขอมูลและการเพิ่มจํานวนของผูเผยแพรรวมทั้งการจัดการประชุมตับลีฆ
นานาชาติ (โยร) ที่มีรัฐบาลเปนเจาภาพ
๕. กําหนดใหวันสําคัญของศาสนาอิสลาม ทั้งหาวัน เปนวันหยุดนักขัตฤกษ
๖. สงเสริมหลักสูตรอิสลามศึกษาสําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑที่มีมุสลิมทั่วประเทศ
๗. สนับสนุนให ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนศูนยกลางอิสลามศึกษาของอาเซียน
๘. สนับสนุนใหมีการใชกฎหมายอิสลามในคดีครอบครัวและมรดกสําหรับชาวมุสลิมในทุกศาล
ทั่วประเทศ
๙. สงเสริมใหมีการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๑๐. สนับสนุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งสวัสดิการใหกับบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับศูนยอบรมจริยธรรม (ตาดีกา)
๑๑. กําหนดใหพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใตเปนศูนยกลางอาหารฮาลาล ในภูมิภาคอาเซียน
๑๒. กระชับความสัมพันธกับบรรดาประเทศมุสลิมทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการศึกษา เนื่องจากประเทศโลกมุสลิมมีกําลังซื้อสูงและมีสถาบันอิสลามศึกษาที่ชาวไทยมุสลิมนิยมเรียนกันมาก
รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการประสานงานกิจกรรมฮัจญ
นโยบายดานการทองเที่ยวและการกีฬา
พรรคไทยรักธรรมตระหนักถึงความสําคัญของรายไดของประเทศจากการเขามาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวจากตางประเทศวาเปนรายไดสําคัญของประเทศ และตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยว
ภายในประเทศวาเปนการกระจายรายไดไปตามจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
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ที่ไมมีที่ใดเหมือนอีกแลวในโลก และพรรคไทยรักธรรมยังมีความมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
กีฬาตาง ๆ ของประเทศไทยใหเทาเทียมกับอารยะประเทศในทุกดาน และใหนักกีฬาทุกประเภทของ
ประเทศไทยพั ฒ นาไปสู ค วามเป น นั ก กี ฬ าอาชี พ และสามารถสร า งรายได เ พื่ อ การเลี้ ย งดู ตั ว เองและ
ครอบครัวไดอยางมั่นคง
โดยมีวิธีการดําเนินแผนตามนโยบายดังนี้:
ดานการทองเที่ยว:
๒.๑ สงเสริมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยตาง ๆ เพื่อแสดงให
นานาประเทศเห็นถึงคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมอันโดดเดนของประชาชนชาวไทย
๒.๒ จั ด ให มี ก ารรื้ อ ฟ น ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ ดี ง ามและสร า งกิ จ กรรมส ง เสริ ม
การทองเที่ยวขึ้นตามทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน
๒.๓ สงเสริมใหเยาวชนในแตละทองถิ่นแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคและกิจกรรมตาง ๆ
อันดีงามที่สอดคลองกับประเพณีและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาของกิจกรรม
และเกิดการสืบทอดรุนตอรุน เพื่อเปนการสรางรายไดอยางยั่งยืนแกทองถิ่นนั้น ๆ
๒.๔ โฆษณาประชาสัมพันธถงึ การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยตาง ๆ ไปยังนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อชักชวนใหเขามาทองเที่ยวในทองถิ่น ตาง ๆ ของประเทศไทย
เพื่อนํารายไดเขาสูประเทศ ตลอดจนเปนการกระจายรายไดภายในประเทศ
๒.๕ จัดและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวทั้งจากชาวไทย
และชาวตางประเทศ
ดานการกีฬา:
๒.๑ จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อรับเรื่องรองเรียนจากนักกีฬาทั้งในระดับสมัครเลนและในระดับอาชีพ
และจัดใหมีการตรวจสอบการทํางานและความโปรงใสในการทํางานของทุกหนวยงาน องคกร และสมาคม
ที่เกี่ยวของกับการกีฬาทุกประเภท
๒.๗ สงเสริม ผลักดัน และพัฒนาการบุคลากรดานกีฬาทุกชนิดของประเทศไทย ในทุก ๆ ดาน
ใหเทาเทียมกับนานาประเทศ
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๒.๘ สงเสริมและพัฒนาใหนักกีฬาทั้งในระดับสมัครเลนและอาชีพใหสามารถสรางรายไดจาก
ความสามารถของตนเอง เพื่อเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได
๒.๙ จัดใหมีครูสอนกีฬาแบบมาตรฐานสําหรับกีฬาทุกประเภทใหกับเยาวชนในทองถิ่นโดยไมมี
คาใชจาย และหนวยงานของรัฐจะเปนผูสงเสริมและสนับสนุนเรื่องคาตอบแทนและอุปกรณกีฬา
นโยบายดานการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย
ดานการพัฒนาสังคม พรรคไทยรักธรรมศึกษาและทํางานรวมกับภาคเยาวชนมานานทําใหเขาใจ
ถึงปญหาของสังคมในกลุมวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่เปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และจะตอง
ใหความสําคัญและสงเสริมในดาน สติปญญา อารมณ ใหเขาใจในหลักของเหตุผลที่จะตองพัฒนาตัวเอง
เพื่อใหสังคมมีความเปนสุข ใหโอกาสไดแสดงออก ภายใตการดูแลที่ปลอดภัย ใหมีสวนรวมในกิจกรรม
และสามารถเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม โดยภาครัฐจะตองใหการสนับสนุน การสรางกิจกรรมเพื่อสังคม
ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม และสามารถนําเสนอขอคิดเห็นได
การพัฒนาสังคมใหเปนไปตามธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนชาวไทย
โดยเริ่มตนจาก ครอบครัว ชุมชน ตามทองถิ่น ขยายมาสวนกลาง ระดับอําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ
โดยสนั บ สนุ น ทั้ ง ในส ว นที่ เ ป น สั ง คมเมื อ ง และสั ง คมชนบท ให มี ค วามเสมอภาคและเท า เที ย มกั น
เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีเกราะปองกันสังคม
ดานทรัพยากรมนุษย พรรคไทยรักธรรมมีโครงการสรางคนดีคืนสูสังคม โดยใหคนที่หลงผิด
หรือคนที่กําลังจะเขาสูการกระทําผิด ไดมีโอกาสกลับตัวกลับใจ และพัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบ
โดยเน น การให ค วามเคารพในผู ใหญ เป น อัน ดั บแรก และความรู ความสามารถเปน อั น ดั บ ตอ มา
การใหความเคารพในความแตกตางระหวางวัยเริ่มขาดหายไปจากสังคมไทย ดังนั้นการนําเอาอายุมาเปนตัวตั้ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทําใหเด็ก เยาวชน รุนหลังใหความเคารพนับถือ เปนอยางยิ่ง
พรรคไทยรักธรรมใหความสําคัญในการพัฒนาชวงวัยอายุของมนุษย ซึ่งมองเห็นถึงผลดีกับสังคม
ดังตัวอยางสังคมครอบครัว ที่ทุกคนใหความเคารพในแตละวัย ดังเชน ปู ยา ตา ยาย พอ แม พี่นอง
ลูก หลาน สันติภาพระหวางมนุษยตองเริ่มตนที่ครอบครัว
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นโยบายดานการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเปนสิ่งสําคัญในการสรางความเจริญรุงเรืองและการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว พรรคไทยรักธรรมเล็งเห็นวา ควรใหการสนับสนุนใหการศึกษากับผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ไดรับโอกาสเรียนถึงระดับอุดมศึกษา วางรากฐานการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส เชน เมื่อขาดแคลนทุนทรัพย
และขาดโอกาสทางการศึกษา จะตองมีการจัดสรรทุนการศึกษาและปจจัยที่จําเปนเพื่อชวยเหลือตั้งแต
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา สรางโรงเรียนเพื่อการเรียนรูและอาชีพในทองถิ่น ใหมีการคืนแรงงาน
กลับเขาสูทองถิ่นใหมากขึน้ เชน อาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตใหมีมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหประชากรไมตองละทิ้งถิ่นที่อยูอพยพเขาสูเมืองใหญ พรรคไทยรักธรรม
เนนการศึกษาใหตรงตามความตองการและความถนัดของประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
การศึกษาจะดีไดตองเริ่มจากระบบการศึกษาตั้งแตเบื้องตนเพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงมีคุณภาพ
และสามารถดูแลตัวเองไดตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไมตองใหกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
และไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจําแนกรูปแบบดังนี้
๔.๑ จัดตั้งโรงเรียนประจําอําเภอทุกอําเภอ เปนโรงเรียนประจํา ตั้งแตระดับประถมจนถึง
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยใด ๆ ทั้ ง สิ้ น เพื่ อ เป น การเป ด โอกาสให ค นยากจน
ไดมีรากฐานทางการศึกษาที่ดี
๔.๒ นักเรียนในโครงการตามนโยบายสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาตรีจนจบโดยไมเสียคาใชจาย
หรือกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษาแตอยางใดเพียงแตปฏิบัติตามแนวโครงการที่วางไว
๔.๓ สงเสริมรายไดระหวางการศึกษาในทุกระดับโดยการจัดการทางดานการตลาดใหเปนอยางดี
แลวใหเยาวชนรูจักระบบสหกรณใหมากขึ้นในระหวางที่ศึกษาอยู
๔.๔ สรางเครือขายการสอนทางระบบออนไลนเพิ่มเติมเขาเพื่อใหนักเรียนไดรับวิวัฒนาการมากขึ้น
ทางการหาประสบการณดานความรู
๔.๕ นักเรียนตั้งแตระดับเริ่มตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมตองเสียคาเสื้อผาและ
อุปกรณการศึกษาทั้งหมดแตอยางใด รวมถึงโรงเรียนหามเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น
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นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคไทยรักธรรมมองเห็น ปญ หาแรงงานในภาคเกษตร ที่ทุกวันนี้ขาดหายไปมีแ ตผูสูงอายุ
ซึ่งระยะยาวอาจทําใหภาคเกษตรขาดแรงงาน การสงเสริมแรงงานเกี่ยวกับทักษะในการพัฒนาอาชีพ
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการกระจายงานไปยังทองถิ่น สรางแรงงานดานบริการใหเพิ่มขึ้น สนับสนุนให
แรงงานไทยสูตลาดโลก โดยรัฐตองดูแลอยางรัดกุมเพื่อผลประโยชนของแรงงานไทย
เรื่องสวัสดิ การ พรรคไทยรักธรรมจะผลักดันใหทุกอาชีพเขาสูร ะบบสวัสดิการสัง คม และ
ผูวางงานไดมโี อกาสรับสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสังคมแตละสาขาอาชีพ สรางหลักประกันสุขภาพ
และประกันชีวิตใหกับแรงงานทุกสาขาอาชีพ
จัดทําระบบแรงงานตางดาวใหมใหเกิดความคลองตัวในการขออนุญาตแรงงานตางดาวเขาประเทศ
และจัดประเภทงานที่แรงงานตางดาวสามารถทําในประเทศไทยได ตลอดจนระยะเวลาในการอาศัยในประเทศไทย
เพื่อสรางมาตรฐานและควบคุมคุณภาพความปลอดภัย ดานสุขภาพ ชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนชาวไทย
นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคไทยรักธรรม เนนเรื่องการปองกัน คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยมุงประเด็นเกี่ยวกับ
ดานรางกาย สงเสริมใหมีการออกกําลังกายหรือดูแลตนเองในเบื้องตนการใหความรูในชวงวัย ไดรับรูปญหา
และอาการที่ตองพึง ระวัง ใหส าธารณสุขใหทองถิ่น พบประชาชนกอนที่จะเกิด ปญ หาดานรางกาย
ดานสุขภาพจิตในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยในปจจุบันตองแขงขันกันมากขึ้น ทําใหประชาชน
ตองใชความคิดความอานมากขึ้น ตลอดจนกระทั่งการพักผอนที่ไมเพียงพอ การจัดกิจกรรมเพื่อลดปญหา
ดานสุขภาพจิต การปองกันและการใหความรูเกี่ยวกับโรคระบายลวงหนา เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา
ใหสาธารณสุขทองถิ่นไดรับการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยเพิ่มขึ้น สงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก โดยใชภูมิปญญาชาวบาน ตองไดมาตรฐานและสงเสริมใหเพิ่มมากขึ้น ทุกชุมชน
ที่เปนแหลงพักอาศัยของประชาชน
นโยบายดานความยุตธิ รรม
พรรคไทยรักธรรม สงเสริมใหผูใชกฎหมายตองมีความเปนธรรมกับประชาชน และเปดโอกาส
ใหประชาชนรองเรียน โดยจัดตั้ง องคกรตรวจสอบและพิทักษคุณธรรมใหกับประชาชน เพื่อความเปนธรรม
ในสังคม จัดอบรมกฎหมายและใหความรูเบือ้ งตนกับประชาชน ถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐ
เกี่ยวกับระบบความยุติธรรม สรางความเปนธรรมใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกันทุกชนชั้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

นโยบายดานตางประเทศ
พรรคไทยรักธรรมใหความสําคัญกับตางประเทศ โดยสรางความสัมพันธอันดีกับทุกประเทศ
สงเสริม ดานการคาระหวางประเทศ และใหการสนับ สนุน การชวยเหลือเรื่องมนุษยธรรมกับ ประเทศ
ที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ สรางความสมดุลการคาระหวางประเทศ ความรวมมือทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ
ใหรูจักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคไทยรักธรรม มีนโยบายสรางความพอเพียงใหกับประชาชนในการดําเนินชีวิต ดวยทฤษฎี
ความพอเพียงและยั่งยืน พัฒนาระบบธุรกิจ ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดใหญ ใหมีความยุติธรรม
องคกรที่เปนมหาชน ตองมีความซื่อสัตย สุจริตในการบริหาร การจัดหาแหลงเงินทุนใหกับนักลงทุนหนาใหม
และใหโอกาสผูที่ทําธุรกิจแลวประสบปญหาเศรษฐกิจจากปจจัย ทางธรรมชาติไดมีโอกาสทําธุรกิจใหม
จัดทํากองทุนเพื่อธุรกิจรายยอย โดยใหหนวยงานรัฐเปนที่ปรึกษาดานการลงทุน ใหความรูเชิงวิชาการ
ดานการเงิน การคลัง กับธุรกิจทุกประเภท
นโยบายดานการเมือง
พรรคไทยรั กธรรม มี น โยบายให โ อกาสกับ บุ คคลมี จิต อาสา มีคุณธรรม ที่สนใจการเมือ ง
ไดเขารวมกิจกรรมทางการเมือง โดยยึดหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ส ง เสริ ม ให เ ยาวชนได มี โ อกาสเข า ร ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ งอย า งมี คุ ณ ค า และมองภาพลั ก ษณ
การเมืองไทยในทางที่ดี นักการเมืองไทยตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น แสดงออกในเชิงสัญลักษณ
รองเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กอนมีการประชุมสภา พรรคไทยรักธรรมเชื่อวาหากมีนักการเมือง
ที่มีคุณธรรมเขามาทําหนาที่ในรัฐสภา จะทําใหปญหาบานเมืองดีขึ้นและพัฒนาประชาชนไดรับผลประโยชน
อยางเต็มที่ และตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พรรคไทยรักธรรมจะทําใหการทํางานสภา
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหประชาชนไดเลือกเขามาทําหนาที่ตามที่ประชาชนตองการ
นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคไทยรักธรรมใหความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใตระเบียบ
ที่กําหนด ใหความสําคัญตอการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา รักษาผลประโยชนของประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารตองมีการพัฒนาไปสูระบบ ๔ จี นําวิทยาศาสตรมาสรางมูลคาในใหกับเศรษฐกิจ
สงเสริมสนับสนุนการคิดคน เรื่องการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง
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๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

นโยบายดานพลังงาน
พรรคไทยรักธรรมจะจัดระบบการบริหารวิกฤตการณพลังงานอยางเปนรูปธรรม และใหทุกภาคสวน
ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนไดรูจักคุณคาของพลังงาน อยางตอเนื่อง
และวางแผนกิจกรรมประหยัดพลังงานระยะยาว ภาครัฐจะเขามาบริหารจัดการระบบพลังงานอยางเปนระบบ
โดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การบริหาร และการประเมินผล อยางตอเนื่อง
นโยบายดานการเกษตร
พรรคไทยรักธรรม ใหความสําคัญตออาชีพเกษตรกรรมเพราะเปนอาชีพหลักของประชาชนชาวไทย
ดังนั้น จึงตองใหเกษตรกรมีความอยูดีกินดี และทําใหราคาผลผลิตการเกษตรมีราคาดี พรรคไทยรักธรรม
จะหามาตรการรองรับเมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเพื่อชวยเหลือพี่นองเกษตรกร มีการจัดทํา
กองทุนประกันผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด และตองประกันความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติใหกับเกษตรกร
สรางรากฐานการผลิตโดยการลดตนทุนการผลิต จัดหาพันธุพืชใหเกษตรกรเพาะปลูก รวมทั้งการกระจาย
ความเสี่ยงในการทําการเกษตรกรรม
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
พรรคไทยรัก ธรรมมี ทําให ธ รรมชาติกลั บ มาสมบูร ณโ ดยการสนับ สนุ น สงเสริ ม การปลูกป า
ควบคุมและกําหนดมาตรการโรงงานที่ปลอยอากาศเสีย น้ําเสีย โดยจัดทําแผนการตรวจสอบอยางชัดเจน
และแจ ง เตื อ นให ป ระชาชนที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ นั้ น ๆ ทราบ กํ า หนดเขตโรงงานอุ ต สาหกรรมและ
ใหแสดงความรับ ผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการของโรงงาน สงเสริม
พัฒนาพื้นที่เสื่อมคุณภาพใหทําการเกษตรกรรมได พื้นที่วางเปลา ตองนํามาใชประโยชนในการทําการเกษตร
ระยะสั้น
นโยบายดานคมนาคม
พรรคไทยรั ก ธรรมมุง เนน การพั ฒ นาระบบขนส ง ทางบก จั ด ระบบการเดิ น ทางในช องทาง
การขนสงสินคาและเดินทางใหแยกจากกันเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดการเสนทางคมนาคม
สรางถนนชุมชนใหเปนถนนแหงวัฒนธรรมประจําชุมชนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว และพัฒนาลําคลอง
ในชุมชนใหสามารถเปนแหลงสรางรายไดใหกับประชาชน
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นโยบายดานประชาธิปไตย
พรรคไทยรักธรรมมุง เนนคุณธรรมนําการเมือง สรางความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน
และใหประชาชนใหตระหนักถึงผลกระทบจากการคอรัปชันและไมบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งทําใหเกิดผลเสีย
และเกิด ความขัดแยงขึ้นมาในสังคม เมื่อประชาชนเขาใจและมีจิตสํานึกในความสําคัญของคุณธรรม
ที่นําการเมืองจะทําใหมีศรัทธา เชื่อถือในความถูกตองและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
นโยบายประชานิยม
๑. จัดตั้งกองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
๒. จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและผูพิการ
๓. จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพสตรีผูวางงาน
๔. จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพเยาวชน
๕. สนับสนุนสถาบันอบรมอาชีพพื้นบาน
๖. จัดตั้งโรงเรียนสําหรับผูพิการในทุกจังหวัด
๗. สนับสนุนใหมีกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมีอยางทั่วถึงและเขมแข็ง
ขอบังคับพรรคไทยรักธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคไทยรักธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันท
กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยรักธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยรักธรรม” มีชื่อยอวา ท.ธ. เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “THAIRAKTHAM PARTY” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา T.T.

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง
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๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคไทยรักธรรม ใชเครื่องหมาย ลายไทยดอกบัวแปดแฉกสีชมพู โดยใชสีขาวชมพูเปนสีประจําพรรค

(๒) มีความหมายดังนี้ ลักษณะเปนดอกบัวลายไทย แบบดาวกระจายสีชมพู ๘ แฉก
อันหมายถึงความออนชอย งดงาม ดวยเอกลักษณความเปนไทยและมุงถึงการทํางานทั้งแปดทิศอยางมีคุณธรรม
อยู บ นพื้ น วงกลมสี ข าวอั น เป น สี แ ห ง ศาสนา เป น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ ให เ ป น คนดี มี วั ฒ นธรรม
พรอมบําเพ็ญประโยชน เพื่อสวนรวมและประเทศชาติ ดังขอบวงกลมสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเปนเอกราช
ของชาติไทย แลวมีขอบนอกสุด เปนสีน้ําเงินขนาดใหญ มีขอความชื่อ พรรคไทยรักธรรม ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอยูในขอบ อันหมายถึง พรรคไทยรักธรรม จักขอตั้งตนอยูในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางยั่งยืน ลักษณะดังกลาวเปนตามรูปแบบที่ไดยื่นจดทะเบียน
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๖/๕ หมูที่ ๙ ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย ๑๘๑๒๐
ขอ ๖ สาขาพรรคไทยรักธรรมที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรคไทยรักธรรม
ลําดับที่..... จังหวัด.............................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
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(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแนบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนเองมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นโดย มีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวย คําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคระกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณ
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสภาพ
ของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทุกครั้ง ทุกระดับ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือ สมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ในการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชน ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะตองเตรียมบุคลากรทีม่ ีความรูค วามสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพเพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรค
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความ
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล สังคม และประเทศชาติ
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอ ใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตามในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรค
ที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการสร า งองค ก รพรรคให เ ติ บ ใหญ ด ว ยการเสี ย สละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึง่ เปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุมใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํ า นวนตามที่
กํ า หนดใน (๑) ซึ่ ง ในการเสนอชื่ อ เข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะตํ า แหน ง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
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ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงไดอีกวาระหนึ่ง
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
แทนหัว หนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุม ใหญเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุด ใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบีย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานตา ง ๆ เพื่ อปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหาร คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
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(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูป ฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เรี ยกประชุ ม ร วมระหว างคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัว หนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับ ผิด ชอบตามที่หัว หนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและใหรับ ผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ป ระชุม รว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่ เลขาธิการพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง หนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ เ ป น ที่ ทํ า การสาขาพรรคการเมื อ ง
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
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรบั เลือกตัง้ เปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ 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
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
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(๗) เสนอชื่อ บุค คลที่จ ะเข าสมัค รรั บ เลือ กตั้ง เป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
หากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชี ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตน
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ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า ไม มี ร องประธานสาขาพรรค ให ก รรมการสาขาพรรคที่ เ หลื อ อยู เ ลื อ กกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วา งภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรคมี อํ า นาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบดวยรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรค
การเมืองไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามาตรา ๒๖ ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สวนการประชุมใหญวสิ ามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ก ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียง
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธาน และให เ ลขาธิ ก ารพรรคทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
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ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํา บอกกลา วเรีย กประชุม ใหญทุ ก คราว ใหหั ว หน า พรรคแจ ง กํา หนดประชุ ม ให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะมาประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
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ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํา นวนคณะกรรมการบริห ารพรรคที่มี อยู ในขณะนั้ น จึ ง จะเปน องคก รประชุม ให หัว หน าพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอยปละครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุ ม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
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ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลาวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรค เปน ผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
ตองวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขนุการในที่ประชุมดวย
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้นบัญชีตาม (๓) และ (๔)
ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สว นอัต ราที่จะเก็บ เทาไร
และจะเก็บเมื่อใด นั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทํา หรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค โดยตองมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อรับรอง
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํ านาจสั่ง ยกเลิ กข อกลา วหานั้ น เสี ยได แตห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว ามี มูล ให เสนอขอ กล าวหานั้ น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาชี้ขาด
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องใหโ อกาสแก ผูถู กกล าวหาแก ขอ กล าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาขอเท็จจริง สิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคการและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมือ งตองสิ้น สภาพ เลิก ยุบ ใหท รัพยสิ น ของพรรคที่เหลื อ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักธรรม จํานวน ๑๓ คน ประกอบดวย
(๑) นายนราวิชญ ชะยะ
หัวหนาพรรค
(๒) นายสุพัฒพงศ แยมอิ่ม
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายวิวัฒน พูลเกตุ
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายณรงคฤทธิ์ เรียบทวี
รองหัวหนาพรรค
(๕) นางปราณี อังศิริจินดา
รองหัวหนาพรรค
(๖) นายพักรูดิน วายาโยะ
เลขาธิการพรรค
(๗) นายธงชัย แสงสุมาตร
รองเลขาธิการพรรค
(๘) นายสมพร พิบูลย
เหรัญญิกพรรค
(๙) นางสายชล ไมเจริญ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๖ ง
(๑๐) นายนพดล พรหมนุช
(๑๑) นายสุนธรเทพ ทองสา
(๑๒) นางนิตยา ยอดเจริญ
(๑๓) นางเรณู ฉิมนาคพันธ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

