เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเสรีรวมไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัด ตั้ง พรรคการเมือ ง ชื่อ พรรคเสรี รวมไทย ตามมาตรา ๑๓ แห งพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๖
ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข อ บั ง คั บ
พรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ดังนี้
นโยบายพรรคการเมือง
พรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
นโยบาย ๕ ขอ
๑. การสรางอาชีพ สรางรายได
๑.๑ สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๑.๓ สงเสริม สนับสนุน และคุมครอง การรวมกลุมการประกอบอาชีพ การรวมกลุมของ
ประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดหาสถานที่ในการจําหนายสินคา
๑.๔ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญ ญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิต
สินคาบริการและการประกอบอาชีพ
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยืน
๑.๖ สงเสริม และสนับสนุนประชาชน ใหมีสวนรว มในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ทองถิ่น
๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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๑.๘ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาๆ ประเทศในการเรียนรู
และการแลกเปลี่ยนความรวมมืออยางใกลชิดในดานเศรษฐกิจและผลประโยชนรวมกัน
๑.๙ ดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหาของผูมีรายไดนอย ผูที่มีปญหาดานหนี้สินและ
ที่อยูอาศัยใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการสอนอาชีพตางๆ แกประชาชน เพื่อใหประกอบอาชีพ หรือ
เปนอาชีพเสริมในการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
๑.๑๑ พัฒนาแหลงทองเที่ยว ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
ดานการตลาด และประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก
๑.๑๒ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับองคความรูทางดานเศรษฐกิจ
เพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
๑.๑๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารตั้งสหกรณชุมชน เพื่อขับเคลื่อนใหมีสถานที่จําหนายสินคา
ถาวร สงเสริมการออมทรัพย สนับสนุนการกูเงินเพื่อขยายการลงทุน ขยายงาน อันจะทําใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข
๒. การเกษตรอุตสาหกรรม
๒.๑ สงเสริมใหมีการศึกษาและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
๒.๒ สนับสนุนใหสามารถนําผลงานวิจัยดานพืชที่คิดคนและพัฒนาโดยนักวิจัยของหนวยงาน
ตางๆ ไปใชประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติรวมทั้งสามารถนําไปขยายผลตอยอดในเชิงพาณิชยและพัฒนา
สูภาคอุตสาหกรรมได
๒.๓ สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบ
กิจการรวมทั้งการจัดตั้งสหกรณการเกษตร เพื่ออํานวยประโยชนใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน
๒.๔ สนับสนุนใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
๒.๕ สง เสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อ วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน
รวมกัน ทั้งในดานการผลิตและการตลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด
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๒.๖ สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางครบวงจร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจและเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรไดยึดถือเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางรายไดและ
ความมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว
๒.๗ สงเสริมใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสรางจิตสํานึกความเปนประเทศ
เกษตรกรรมของคนไทย รวมถึงการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมในทุกๆ ดาน เพื่อการเรียนรูและนําไปใช
ใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
๓. สงเสริมพลังงานทดแทน
๓.๑ สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน
๓.๒ จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓ เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมอันเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน
และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากพลังงานทดแทน ซึ่งไดจากธรรมชาติและ
เปนคุณตอสิ่งแวดลอม มนุษย สัตว อยางตอเนื่องและเปนระบบ
๓.๕ สงเสริมการผลิตพลัง งานทดแทน โดยตั้งเปาหมายใหสามารถใชเชื้อเพลิงฟอสซิลได
ในอัตราสวนที่เหมาะสมกับสภาพการใชพลังงานในอนาคต
๓.๖ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ของผู บ ริ โ ภค ในการใช พ ลั ง งานทดแทนอย า งประหยั ด จริ ง จั ง และ
อยางตอเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนสง และภาคครัวเรือน
๓.๘ สงเสริมใหอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สามารถสรางรายไดใหแกประชาชนทุกภาคสวน
รวมถึงประเทศชาติ ไดอยางแทจริง
๔. การศึกษาและวัฒนธรรม
๔.๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ปรับปรุง
หลักสูตรพัฒนาอุปกรณ จัดระบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมและทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
๔.๒ พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
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๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย ในศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพร
ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
๔.๔ สงเสริมสนับสนุน รวมทั้งการสอนภาษาตางประเทศหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียมความพรอม
ของนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๔.๕ สงเสริมการปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบ วินัย คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๔.๖ สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหชุมชน องคกรทางศาสนา และเอกชน
จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๔.๗ สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็กและการใหการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหมีความพรอมและ
มีระบบเปนมาตรฐานเดียวกัน
๔.๘ สนับสนุนและพัฒนาสถานที่สําหรับการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่อื่นๆ โดยสงเสริมให เอกชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
๔.๙ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาสายวิ ช าชี พ โดยร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลางและมีฐานะยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม
ใหมีโอกาสไดรับความสําเร็จ ในการศึกษาและการประกอบอาชีพตอไป
๔.๑๐ กําหนดแนวทางทางการพิจารณา เพื่อใหครูอาจารยไดสอนใกลบานและรับนักเรียน
ในพื้นที่ และบุคลากร
๔.๑๑ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครู อาจารย ใหเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีรายไดที่เหมาะสม
เพื่อใหคนรุนใหมที่มีการศึกษาดี มีความรูความสามารถใฝฝน และ ปรารถนาที่จะยึดถือเปน อาชีพ
ในลําดับตนๆ
๔.๑๒ สนับสนุนการใชพื้นที่ของโรงเรียนสรางสนามกีฬาทุกประเภทตามสภาพพื้นที่ เพื่อให
ประชาชนไดใชประโยชนในการออกกําลังกายหลังจากการทํางาน รวมทั้งการจัดครูฝกสอนสอนกีฬาและ
การออกกําลังกาย
๔.๑๓ สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรู
และมีความเขาใจที่ถูกตอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๔.๑๔ สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเพื่อปลูกจิตรสํานึกในดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงาม
๔.๑๕ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม เพื่อมิใหเกิดกรณีการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมขึ้นได
๕. สุขภาพและสิ่งแวดลอม
๕.๑ จั ด และส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐานอย า งทั่ ว ถึ ง
มีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข
๕.๒ สงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ และจัดบริการสาธารณสุข
เพื่อใหสามารถจัดการปญหาสุขภาพของตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
๕.๓ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนน การสรางเสริม สุขภาพอันนําไปสู
สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน เพื่อลดอัตราการปวย การเสียชีวิต และผลกระทบจากโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง
๕.๔ พัฒนาการกีฬา ศูน ยกีฬา ศูนยเยาวชน และลานกีฬา สง เสริมการออกกําลัง กาย
การแขงขันกีฬาทุกประเภท และจัดใหมีผูฝกสอนทั้งเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ
๕.๕ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขและสนับสนุนอุปกรณพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตางๆ
๕.๖ สนับสนุนใหโรงพยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การแพทยที่ทันสมัย
๕.๗ สนับสนุนและพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพเด็ก และสตรี เพื่อดูแลสุขภาพของเด็กและ
สตรีอยางบูรณาการ รวมทั้งใหความชวยเหลือแกเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง
๕.๘ จัดตั้งศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เพื่อดูแลบุคคลดังกลาว
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใหไดเขาถึงบริการอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเปนธรรม
๕.๙ จัดใหมีการสื่อสารสาธารณะ เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหความรูปองกันโรค
เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชน อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดการประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพผานสื่อแขนงตางๆ อยางเปนระบบ
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๕.๑๐ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใช
ในทางการแพทย
๕.๑๑ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑๒ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของคน
๕.๑๓ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อควบคุมและกําจัดขยะ รวมทั้งการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๑๔ ดําเนินการอยางจริงจังกับผูบุกรุกที่สาธารณะ เพื่อประโยชนในการพัฒนาที่สง ผลตอ
สภาพแวดลอมที่จะเปนคุณตอคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕.๑๕ สนับสนุนใหมีสวนสาธารณะขนาดยอม ในพื้นที่ของรัฐและเอกชนทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
๕.๑๖ สง เสริมและสนับ สนุน แนวทางการดําเนิน งาน ในเรื่องการจําหนายถุงสี จัดถังขยะ
ไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการทําปุยและผลิตไฟฟาจากขยะ ของเหลือใช
ขอบังคับพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตงั้ แตวนั ทีน่ ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเสรีรวมไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
THAI LIBERAL PARTY ชื่อยอภาษาไทย สร. ชื่อยอภาษาอังกฤษ TLP.
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเสรีรวมไทย ใชเครื่องหมาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
คนกอดคอกันเพื่อรวมพลังสรางชาติไทยอันเปนที่รักยิ่งของเรา
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๖/๑ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขอ ๖ สาขาพรรคเสรีรวมไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรคเสรีรวมไทย
ลําดับที่............... จังหวัด.........................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลว ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเองพรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัค รเปนสมาชิกพรรคตองทําเปนหนัง สือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
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คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดและการลงมติใหลงคะแนนลับ
แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของ
พรรคศึกษาอยางถองแท 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/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของ
พรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัดใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู ก ารบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบโดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
อาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสง เสริม และสนับ สนุน การรวมตัวกัน ในรูป ขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทาง
การเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมี การรวมกลุ ม กั น ของสมาชิก ในแต ล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ
แลกเปลี่ยน ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมื องหรื อการดํ าเนิน กิ จกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่น ในอุด มการณ ของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศ ของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่ง เปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวม
ประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคว า งลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
พรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
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(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของผูสมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปน จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ หรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตางๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตางๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตางๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตางๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตางๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า งๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต ง ตั้ ง และถอดถอนผูป ฏิ บัติ ง านของพรรคในกิจ การตา งๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตางๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
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(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเ รียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผูเ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
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(ค) เปน เลขานุก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ
พรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหน าที่รั บ ผิด ชอบตามที่เ ลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีห นาที่ในการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจ ารณาสง ผูสมั ครรับ เลือกตั้ ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั้ งแบบแบง เขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
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(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลั ก ฐานทะเบี ย นนั้ น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง
ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
สาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมืองไปยังหัวหนาพรรค
เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคมีหนังสือ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการ บริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบี ยนราษฎรในจั ง หวั ด นั้น ๆ จํ านวนไม นอยกวาแปดคน โดยที่ป ระชุมใหญส าขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
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(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
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) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการ
สาขาพรรคอื่นๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับรายจายและงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุ ค คลที่ จ ะเข าสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่นๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
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(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป น ผูแ ทนของสาขาพรรคและเปน ผู รับ ผิด ชอบในกิ จ กรรมทั้ ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปนแตทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(ข) เสนอรายงานตอที่ ป ระชุม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธาน
สาขาพรรคแตงตัง้ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรคใหกรรมการสาขาพรรค
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ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ งทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ าแหนง ที่ ว างภายในเก าสิ บ วัน นั บ แต วั น ที่ ไ ดรั บ แจ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยูหรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคนจึงจะ
เปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง
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ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัว หนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิ การ
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
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดํ าเนิน การสํ าหรับ ปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสง เสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ มเลื อกกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ป ระชุ ม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบ วาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํา นวนเกิน กึ่ง หนึ่ง รวมกัน ขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอให มี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บั ญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ต อ งลงรายการให แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต
วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียไดแตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิก ต องใหโ อกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ขอ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของมูลนิธิเราจะเปนคนดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จํานวน ๙ คน ประกอบดวย
๑. นายไพบูลย พึ่งทองหลอ
หัวหนาพรรค
๒. นางสาวธนพร โสมทองแดง
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสุวิทย กิตติธรานนท
เลขาธิการพรรค
๔. นายวราพันธ กนกวงศเสถียร
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายชัชวาลย วาณิชยศรีรัตนา
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวมิ่งขวัญ มุสิกามาศ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายวิทยา เอกตันติวงศ
โฆษกพรรค
๘. นายยิ่งยงค จิตเพียรธรรม
กรรมการบริหารพรรค
๙. วาที่ ร.ต.หญิง วรรณิภาภรณ สาครเจริญ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

