เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอาสาสมัครไทย
ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับจดแจ้ง
การจัด ตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคอาสาสมัครไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตั้งแต่
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคอาสาสมัครไทย ดังนี้
นโยบายพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคอาสาสมัครไทยมีนโยบายที่จะบริหารประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข ต้องดํารงและยึด มั่น ในชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ ส่งเสริมพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
อาสาสมัครทุกประเภท คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และคนชรา ควบคุมกํากับดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมพัฒนาแรงงานและอาชีพเพื่อสู่สังคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดของนโยบายแต่ละด้านดังนี้
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
พรรคอาสาสมัครไทย ยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุด ส่งเสริมประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพ มีความเสมอภาค
และเท่าเทีย มกัน ทุก คน ส่ง เสริมการกระจายอํานาจสู่จั งหวัด อําเภอ และตําบล โดยให้ท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็ง ในการดําเนิน การปกครองตนเองอย่างแท้จ ริงและมั่น คง ส่งเสริมให้ป ระชาชนร่ว มมื อ
ในการป้องกันปราบปราม แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เทิด
ทูล และปกป้องการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ รวมทั้งปฏิรูปการปกครองโดย
ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชน
๒. นโยบายด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
พรรคอาสาสมัครไทยมีนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทย มองเห็นว่าการทํา
ความเข้าใจกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในด้านสถานะการเงินการคลังของประเทศ การแข่งขันค้าขาย
ระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทและการเป็นศูนย์กลางในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการเจริญเติบโต
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ในด้านอสังหาริมทรัพ ย์ในต่างจังหวัด นโยบายหลักจึงต้องมุ่งพัฒ นาธุร กิจในด้านอสังหาริมทรัพ ย์ใน
ต่างจังหวัดและปริมณฑล โดยต้องเร่งการปล่อยสิน เชื่อของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัดให้ร วดเร็ว
ปริมาณสูง ให้เพีย งพอกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา
นอกจากนี้ต้องสนับสนุนการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ปฏิรูป
การเก็บภาษีที่ดินร้านค้าและบุคคลทั่วไปให้ได้ตามเป้าหมายและเป็นจริง ทั้งหมดเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จะไปรองรับการวางยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม และการติด ต่อสื่อสารของ
ประเทศในอนาคตด้วย
๓. นโยบายด้านสาธารณสุข สตรี เด็ก คนชรา และคนพิการ
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นว่าต้องสนับสนุนการสาธารณสุข โดยเฉพาะอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน
การเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม ต้องให้การรักษาประชาชนฟรีทุกโรคทุกคนตลอดชีวิตรวมทั้งมีเงิน
บํานาญให้ยามชราทุกคน คุ้มครองสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาคกับผู้ชายในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงาน
ความปลอดภัย นอกจากนี้ต้องให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลเด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
ในด้านงบประมาณ การให้ความรู้ความเข้าใจ การให้มีส่วนร่วมในการจัด ทําแผนงานโครงการรองรับ
กับองค์กรเอกชน สมาคม ในการดูแลสิทธิการรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้ครบวงจร
และยั่งยืน
๔. นโยบายด้านการศึกษา
พรรคอาสาสมั ค รไทยมองว่ า ปั ญ หาการศึ ก ษาของไทยเป็ น ประเด็ น หลั ก ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ใน
การบริหารประเทศโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของเด็กไทย นักเรียนต้องเลือกเรียนในโรงเรียนที่ตนต้องการ
ได้อย่างทั่วถึงทุกคน ต้องให้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีพร้อมทั้งหาอาชีพให้ทําตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ด้านครูต้องสนับสนุนให้คุณครูได้เรียนต่อ
ปริญญาโทและเอกให้มากที่สุด ส่งเสริมให้ครูได้ทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนานักเรีย น
พร้อมโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และเป็นการเพิ่มค่าครองชีพของครูด้วยเมื่อครูมีความพร้อม ทางด้าน
การศึ กษาของเด็ ก คุ ณภาพทางการศึ กษาของประเทศก็ จะเจริ ญก้ าวหน้ าทั ดเที ยมกั บอารยประเทศได้
ด้านโรงเรีย นต้องจัด สรรงบประมาณรายหัว ของนักเรีย น ให้สูงขึ้น อีก มีการพัฒ นาผู้บริหารโรงเรีย น
ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ในด้านภาษา ด้านการสื่อสาร เพื่อเป็น การรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเชี่ยน
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๕. ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคอาสาสมัครไทยมองเห็นว่าการประกัน ราคาสินค้าผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แ ก่
ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์ม มันสําปะหลัง เป็นสิ่งจําเป็นมากโดยเฉพาะข้าว เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง
ของประเทศ การกําหนดนโยบายปลูกข้าวให้มีคุณภาพดีมีปริมาณมากพอบริโภค ที่เหลือส่งออกขาย
ต่ า งประเทศ ที่ สํ า คั ญ คนไทยต้ อ งได้ บ ริ โ ภคข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละซื้ อ รั บ ประทานได้ ใ นราคาถู ก
ด้านยางพาราไทยเป็น ผู้ผลิต อัน ดับต้น ๆ โดยเฉพาะภาคใต้ อีสาน และภาคกลาง จําเป็น ต้องวาง
ยุท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต ต้ อ งประกั น ราคาให้ ผู้ ผ ลิ ต อยู่ ไ ด้ ซึ่ง ถื อ ว่ า เป็น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ ของไทย
ต้องวางแผนการส่งออกให้มากเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งสู้กับตลาดโลกได้ ด้านอ้อย
ปาล์ม มันสําปะหลัง ต้องประกันราคาให้เหมาะสม วางแผนควบคุมพื้นที่การปลูกให้มีประมาณเพียงพอ
ในการบริโภคในประเทศ และการส่งออกเพื่อให้ได้ราคาสูงคุ้มค่าใช้จ่ายในการผลิต นอกจากนี้ต้องกํากับ
ควบคุมดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะป่าชายเลน แม่น้ํา ทะเล ในการลดภาวะโลกร้อน และหาพลังงานทดแทนต่อไป
๖. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา
พรรคอาสาสมัครไทย เห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับทุกคน จะต้องสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ทุกโรงเรียนสอนกีฬาให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี ให้แต่ละคนมีกีฬาประจําตัวคนละ
หนึ่งอย่าง ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการจัดสวัสดิการจัดที่พัก จัดสถานที่
ฝึกซ้อม และจัด ฝึกสอนให้ในช่ว งที่เป็น นักกีฬาและหลังวางมือจัด ให้เป็น ผู้ฝึกสอนในสถานศึกษาหรือ
ในสมาคมต่าง ๆ โดยจัดให้มีสวัสดิการรองรับตลอดชีวิต ด้านวัฒ นธรรม ส่งเสริมวัฒ นธรรมท้องถิ่น
จัดให้มีการแสดงในวันเทศกาลสําคัญ ๆ เป็นประจําในแต่ละท้องถิ่น เป็นการหารายได้เข้าสู่ส่วนท้องถิ่น
และเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง สถานที่จะจัดได้แ ก่ เมืองพัท ยา ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา
เชีย งใหม่ ด้านศาสนา สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้จัดทุกวัดทั่ว ประเทศ ในการบูร ณะ และ
สวัสดิการแด่พ ระสงฆ์ผู้ทําการเผยแพร่ธรรมะและพิจารณาให้มีการหยุด เรีย นในวัน โกน และวัน พระ
เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนจะได้ไปทําบุญพร้อมกันได้เป็นการเพิ่มความมั่นคงในศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย
๗. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม แรงงาน และอาชีพ
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นว่า แรงงานไทยยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพ เพราะมีแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาแย่งงานทําเป็นจํานวนมาก ดังนั้นควรมีพระราชบัญญัติสงวนอาชีพไว้ให้แรงงานไทยทําให้
มากอาชีพ มิฉะนั้นแล้ว แรงงานไทยคงจะไม่มีงานทําหรือตกงานเป็นจํานวนมากในอนาคต นอกจากนี้
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ต้อ งส่ งเสริ มให้เ ด็ก ไทยเรีย นในสายอาชีพ ให้ มากกว่า สายสามั ญ โดยให้ เรี ย นฟรี ในวิท ยาลัย เทคนิ ค
วิท ยาลัยอาชีว ะ วิท ยาลัย อาชีพ และมหาวิทยาลัย ให้ได้ ๗๐% พร้อมอาชีพ ให้ทําเมื่อเรียนจบแล้ว
อีกทั้งต้องพัฒนาและส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างน้อย ๓ ภาษา นอกจากไทย อังกฤษ และจีน แล้ว
ต้องเลือกอีกภาษาหนึ่ง เพื่อเป็น การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะได้เปรีย บ
ในการเลือ กการประกอบอาชีพ การติด ต่ อสื่อสาร การไปมาหาสู่กั น ในระหว่า งประเทศในอาเซีย น
จะทําให้แรงงานไทยได้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในอาชีพตลอดไป
๘. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นทําให้อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางจํ า นวนมากได้ ย้ า ยการลงทุ น ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ทํ า ให้ ก ารลงทุ น
ด้านอุต สาหกรรมต้องหยุดชะงักลง แรงงาน การจ้างงานลดลง ดังนั้น ควรมีการให้ทุน ในการก่อตั้ง
โรงงาน ลดภาษี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการ
๙. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นว่า นโยบายด้านขนส่ง การเดินทางของประชาชนทางถนน ทางน้ํา
ทางรถไฟ และทางอากาศ เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง การเดินทางและขนส่งทางถนนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
จํา เป็ น อย่า งยิ่ง ที่ต้ องวางแผนสร้ างและพั ฒ นาให้ เพี ย งพอกั บจํ านวนรถยนต์ ที่ เพิ่ มขึ้ น อย่ างมากมาย
และการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศต้องเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยต้องพัฒนาทางภาคใต้ถึงประเทศมาเลเซีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงลาวต่อไปถึงจีน ภาคเหนือ
จรดเชีย งรายเชื่อมต่อไปยังพม่าและจีน ได้ ทางตะวันออกถึงอรัญประเทศและเชื่อมต่อไปยังเขมรและ
เวีย ดนามได้ ทางทิศตะวัน ตกจรดประเทศพม่าติดต่อไปถึงเมืองทวายได้ และระบบรางก็เช่น เดีย วกัน
ต้องพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูงจากเหนือจรดใต้ จากตะวัน ออกไปตะวันตกพร้อมทั้งเชื่อมต่อประเทศ
เพื่อนบ้านทุกประเทศด้วย ซึ่งจะทําให้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีความเจริญ ขนส่งสะดวก เดินทางสะดวก
เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ทําให้เศรษฐกิจดีมีความมั่นคง มีการลงทุนในทุกภาคของประเทศ
และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศด้วย
๑๐. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน
พรรคอาสาสมัครไทยมองว่า วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสําคัญของประชาชนในชาติเพราะทําให้เป็น
ผู้มีเหตุผลและสามารถผลิตเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย ต้องสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

พัฒ นาการเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ที่มีคุณ ภาพอย่างเข้มข้น สนับสนุน ให้ทุนแก่นักวิท ยาศาสตร์ใน
การผลิตของใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ และอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ ต้องสนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้า
หรือสิ่ง ของที่ผลิต ในประเทศไทย สนับสนุน ให้ตั้ง โรงงานขนาดเล็ก ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้มากและทั่วถึง ซึ่งจะทําให้การผลิต การค้นคว้า การวิจัยของไทยก้าวหน้า รัฐบาลต้องให้หน่วยงาน
ที่ควบคุมกํากับดูแลและสนับสนุนในการจดลิขสิทธิ์รับรองผลงานการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ทั้ง
ในและนอกประเทศ
๑๑. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคร้ายแรง
พรรคอาสาสมัครไทยมองว่า ปัญหาการติดยาเสพติดเป็นปัญ หาที่สําคัญ มากของประเทศไทย
ส่ว นมากผู้ติดจะเป็น เยาวชนซึ่งเกิดจากปัญ หาครอบครัว พ่อแม่แ ยกทางกัน สังคมทอดทิ้ง ออกจาก
โรงเรีย นกลางคัน ได้รับการชักจูงจากเพื่อนและผู้ไม่หวังดี ภาครัฐต้องมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด
อย่า งจริ งจัง ต้อ งมีก ารรั กษาฟื้น ฟูพ ร้ อมกับปราบปรามผู้ ข ายและผู้ผ ลิต หน่ว ยงานที่รั บผิด ชอบและ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และละมุนละม่อม มิให้กระทบกับสิทธิส่วนตัวของเยาวชน
และผู้ปกครอง ด้านโรคติด ต่อ ร้ายแรงคือโรคเอดส์ หน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบยังไม่สามารถควบคุมได้
ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเยาวชนและเด็กรุ่นใหม่มีความเป็นอิสระ มีการติดต่อสื่อสาร
อย่างไร้พรหมแดนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นต้องมีหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนมารับผิด ชอบ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจังตลอดเวลา เข้มงวดงานบริการหญิงบริการ และสถานเริงรมย์
มิให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดได้ พร้อมให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ถูกต้องเป็น
ระบบอย่างยั่งยืนตลอดไป
๑๒. นโยบายด้านพลังงานและการสาธารณูปโภค
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นว่า ปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาสําคัญของประเทศเพราะพลังงาน
เป็นต้นทุนในการผลิตในชีวิตประจําวันของคนไทย เช่น การเดินทาง การขนส่ง การหุงต้มการใช้ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอํานวยความสะดวก ทําให้ประเทศเราผลิตพลังงานไม่พอใช้ต้องนําเข้า
จากต่างประเทศ ทําให้ประเทศเราขาดดุลการค้า ดังนั้น ต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานที่จริงจังและ
ปฏิบัติได้ดังนี้ ต้องแก้ปัญ หารถติด โดยจํากัดจํานวนรถยนต์ให้ใช้เฉพาะจําเป็นเท่านั้น ต้องใช้พลังงาน
ให้ถูกประเภท โดยเฉพาะแก๊สให้ใช้เฉพาะหุงต้มเท่านั้น พร้อมทั้งหาพลังงานทดแทนในรถยนต์ ต้องใช้
ไฟฟ้าส่องสว่างให้น้อยลงโดยให้ปิดไฟฟ้าการโฆษณา สถานีโทรทัศน์ให้เปิดถึงเที่ยงคืนเท่านั้น ต้องให้การขนส่ง
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ทางน้ําทดแทนการขนส่งทางบกซึ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าทางน้ํา นอกจากนี้ต้องหาพลังงานมาทดแทน
น้ํามันให้มากที่สุด เพื่อประเทศเราจะไม่ต้องซื้อน้ํามันจากต่างประเทศ อีกต่อไป รวมทั้งลดราคาน้ํามัน
ดีเซลให้ต่ําเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๓ นโยบายด้านการต่างประเทศและสัมพันธไมตรี
พรรคอาสาสมัค รไทยปฏิเสธ ต่อต้าน และไม่เห็น ด้ว ยกับการยึด อํานาจหรือทํารัฐประหาร
ทุกรูปแบบ ซึ่งประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยจะไม่ย อมรับและไม่เห็น ด้ว ยกับการกระทํ า
ดังกล่าว อันเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศได้รับการถูกดูหมิ่นไม่เป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ สนับสนุนจุดยืนการเป็นมิตรประเทศที่ดีในระบบประชาธิปไตย รักษาความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ
๑๔. นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
พรรคอาสาสมัครไทยเห็นความสําคัญด้านความมั่นคงของประเทศเป็นประเด็นหลัก ต้องกระจาย
อํานาจการดูแลรักษาความสงบภายในประเทศและระดับประเทศ ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ท้องถิ่นจัดการตนเองในด้านรักษา ปกป้อง ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน ความมั่น คง ความปลอดภัยด้ว ย
ให้เพิ่มบทบาทกองทัพเรือ ดูแล ปกป้อง รักษาความสงบพื้นชายฝั่งและทางทะเล รวมทั้งพื้นที่ทับซ้อน
ทางทะเลด้วย ให้เพิ่มบทบาทอํานาจให้กองทัพ บกดูแลปกป้องพื้นที่ท างบกด้านชายแดนโดยเพิ่มอาวุธ
อุปกรณ์การต่อสู้ที่ทันสมัย เพิ่มบทบาทให้กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องควบคุมการรุกล้ําแดน
ทางอากาศ รวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธทันสมัย ทั้งการสอดแนมและการป้องกันภัยทางอากาศด้วย
๑๕. นโยบายด้านสหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค
พรรคอาสาสมั ค รไทยเห็น ว่า ต้อ งปฏิรู ประบบสหกรณ์ แ ละนํ ามาใช้กั บสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
สหกรณ์การเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะการเกษตรเมื่อรวมตัว กันแล้วจะทําให้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคน
กลาง ทําให้สามารถขายหรือส่งสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต โดยรัฐต้องเป็นตัวกลาง
ในการประกันราคาผลผลิตทางเกษตร หรือรับจํานําผลผลิตให้ประชาชนได้มีหลักประกันราคาได้อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ซึ่งมีปัญหามากมาย
มีการนําเงินสหกรณ์ไปลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยง รัฐต้องช่วยเหลือในด้านหาผู้มีความรู้ความชํานาญ
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มาบริหารจัดการทุกด้าน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่ามีการบริโภคยาบํารุงอาหารเสริม เครื่องสําอางค์
และอุปกรณ์บริหารลดความอ้ว น ซึ่งเป็น ที่นิย มมากจากระบบขายตรงและผ่านทีวีด าวเทียม ต้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบควบคุมเพราะส่วนมากจะโฆษณาเกินความจริงทั้งสิ้นซึ่งเป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภคมาก เสียเงิน และอาจเสียชีวติ ได้ด้วย ต้องปฏิรูปและควบคุมอย่างจริงจังและยั่งยืน
๑๖. นโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยุติธรรม
พรรคอาสาสมัครไทยมองว่าองค์กรอิสระที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ถูกทําให้ลดบทบาท
ความน่าเชื่อถือ จากข้อกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ การพลิกฟื้น ความน่าเชื่อถือจึงเป็นภารกิจ
ที่สําคัญ พรรคมีแนวนโยบายสนับสนุนให้มีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่เป็นองค์กรอิสระให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ในแต่ละด้านซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่ว นร่ว มในการตรวจสอบและสรรหาในทุกองค์ก รอิสระ เพื่อความหลากหลายของระบบยุติธ รรม
สนับสนุนให้ปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่สมบูรณ์เป็นรายมาตรา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน
เพื่ อ ประชาชนโดยประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก องค์ ก รอิ ส ระปฏิ บั ติ
ตามบทบัญญัติขององค์กรนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นกับบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ๆ เพื่อความยุติธรรม
และเสมอภาค
ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทยนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ให้เรียกว่า “พรรคอาสาสมัครไทย” เขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า ASA SAMAKTHAI PARTY ชื่อย่อภาษาไทย อมท. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ AST.
ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคอาสาสมัครไทยใช้เครื่องหมาย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
กรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลือง หมายถึง ความร่มเย็น ความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณธรรมของคนไทย
อม ภายในตัวอักษรมีสีแดง ขาว น้ําเงิน เป็นคําย่อของคําว่า อาสาสมัคร หมายถึง การอาสาสมัคร
เข้ามาทํางานการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้รุ่งเรือง โดยไม่ใช้เงินในการซื้อเสียง
ท ภายในตั ว อัก ษรมี สีแ ดง ขาว น้ํ าเงิ น หมายถึ ง ประเทศไทย ซึ่ งเราจะยึด มั่ น ในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด
ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่พรรคอาสาสมัครไทยตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๙๕/๓๖ หมู่ที่ ๖ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคอาสาสมัครไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรีย กว่า “สาขาพรรค
อาสาสมัครไทย ลําดับที่……..” จังหวัด..........................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
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(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งกํา หนด และให้ คํารั บรองว่ าตนมิได้ เป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คํา คั ด ค้ านให้ ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย นสมาชิ กพรรคหรือ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาแล้ว แต่ ก รณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัด ค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุ
ร้ายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ กพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ ถือ ว่ าสมบู ร ณ์เ มื่อ ได้ยื่ น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็น สมาชิกสภา
ผู้แ ทนราษฎรด้ว ย มติ ข องพรรคต้ องเป็น มติ ข องที่ ประชุ มร่ว มของคณะกรรมการบริห ารพรรคและ
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หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่พ รรคมีมติคัด ค้านว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว
มิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ปีนั บ แต่ วัน ที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ง พรรค
การเมือง ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
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(ง) เป็น ผู้ที่ ไม่มีปัญ หาขัด แย้งหรือ ข้อบกพร่อง จนได้รั บการตํ าหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสถี ย รภาพของพรรค และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึก ในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พ รรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาท
ทางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค
เป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบ
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รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ย วชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารทางด้ านการเมื อ ง เศรษฐกิจ และสั ง คม
เพื่อกระตุ้น เตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่ว มทางการเมือง เพื่อสิท ธิประโยชน์ของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ย น
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุด มการณ์ข องพรรค และไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ ใ ช้ ค วามเป็ น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์
วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน กฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู้ป ฏิ บัติ ง านของพรรคไม่พึ ง นํ าความลั บของพรรคที่ ไ ด้มี ม ติ ไว้ ไ ปเปิ ด เผยต่อ บุ คคลอื่ น
แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยการ
ลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม
รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ข้อ ๒๑ ให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน ที่น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้
ข้อ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทําภายในเก้าสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง การตอบรับการเปลี่ย นแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรคว่างลงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง ให้รองหัวหน้าพรรคตามลําดับต้นทําหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรค ให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหน้าที่แทน โดยให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด ใหม่ภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะยกเว้นตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจ
ในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รบั แจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค
และข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อ ให้จัดสรร
เป็นจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละ
บัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรร
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
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(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะ
ผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํา นาจหน้ าที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ง ไม่ขั ด ต่ อ กฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็น ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็น ผู้เรีย กประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็น ผู้เรีย กประชุมร่ว มระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็น ในการดําเนิน การทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้ง ปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค ในกิจการที่หัวหน้า
พรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็ น ผู้ เสนอรายงานต่อ คณะกรรมการบริ หารพรรค ที่ ประชุ ม ร่ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีท รัพ ย์สิน หนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตําแหน่ง
ของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๖ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ให้ส่งผู้ใดเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้สมาชิกของพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งเป็น ประธานสาขาพรรคส่งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และ
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ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยัง หัว หน้า พรรคเพื่อ ขออนุมั ติค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง และเมื่ อได้ รับ อนุ มั ติแ ล้ว ให้
หัว หน้ าพรรคมีหนั งสือแจ้งการจัด ตั้ งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบีย นพรรคการเมื องตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ข้อ ๒๙ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองให้นับแต่วัน ที่ น ายทะเบีย นพรรคการเมืองรับรองการจัด ตั้งสาขาพรรคการเมือ ง
แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน
ลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรกแล้วเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ คคลที่ จะได้ รับ เลื อกตั้ง เป็ น คณะกรรมการสาขาพรรคจะต้อ งมี ผู้รั บรอง
ไม่นอ้ ยกว่าสองคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๒ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
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(๑) ดําเนิน การให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญ ชีร ายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทนิ
ข้อ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุมใหญ่ส าขาพรรคโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและ
เป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่อ ขอให้ มีก ารทบทวนมติ ใ นกรณีที่ มี ความจํ า เป็ น แต่ทั้ ง นี้ต้ อ งไม่ เกิ น สามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ประธานสาขาพรรค
แต่ ง ตั้ ง กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข้ า ทํ า หน้ า ที่ แ ทน จนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

แทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทําภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบีย นพรรคการเมือง หากตําแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ให้รองประธานสาขาพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานสาขาพรรค ให้กรรมการสาขาพรรค
ที่เหลือ อยู่เ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทํ าหน้า ที่แ ทน โดยให้มี อํา นาจเรี ย กประชุม ใหญ่
เพื่อ เลื อกตั้ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ าแหน่ งที่ ว่างภายในเก้า สิบ วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้รั บแจ้ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ป ระธานสาขาพรรคมี อํ า นาจ
ในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได้
ข้อ ๓๖ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนเป็น ผู้แ ทนสมาชิกของ
สาขานั้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่
ได้ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของ
พรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๗ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
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ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ ในการประชุม ใหญ่ ต้องมีสมาชิก ตามข้อ ๔๐ มาประชุม ไม่น้ อยกว่าสองร้ อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ใ ห้ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุม ในกรณี ที่มี เ สี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๒ ให้ หัว หน้า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ มใหญ่ ถ้ า หัว หน้ า พรรคไม่ม าประชุม ให้
รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาให้รองหัว หน้าพรรคลําดับ
ถัดมาทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
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แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๓ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบีย นสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๔ คําบอกกล่าวเรีย กประชุมใหญ่ทุกคราวให้หัว หน้าพรรคแจ้งกําหนดการการประชุม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําขอ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อ
ขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๖ การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารพรรคต้ อ งมีก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม
ให้หัว หน้ าพรรคเป็น ประธานที่ประชุมถ้าหั ว หน้าพรรคไม่ม าประชุม หรือไม่ อาจปฏิบั ติหน้าที่ไ ด้ ก็ใ ห้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ค วามเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๔๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติใ ห้ถือ เสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าร่ ว มประชุม กรณีที่ มีเ สีย งเท่ ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๐ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็น ประธานที่ประชุมและให้
เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕๑ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๒ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนดการ
การประชุมให้สมาชิกสาขาพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุม
พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคทีม่ ีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แ ทนและให้ เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญ ชีต้ องมี เอกสารประกอบการลงบั ญ ชีที่ ถูกต้อ งสมบูร ณ์โ ดยครบถ้ว นบัญ ชี
ตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน สิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ พรรคอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่น ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพ ย์สิน และประโยชน์อื่นใดอัน อาจคํานวณเป็น เงิน ได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๖๐ การบริจาคแก่พ รรคการเมืองให้เป็น ไปตามบทบัญญัติข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๑ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทําหรือละเว้น การกระทําอัน ควรแก่
การลงโทษต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๑ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่ง ยกข้อกล่าวหานั้น เสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็น ว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้ง กรรมการหรื อสมาชิ กไม่เกิ น กว่า ห้าคน เป็น กรรมการพิจารณาเสนอความเห็ น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๓ ในการพิ จ ารณาข้ อกล่า วหาสมาชิก ต้อ งให้ โ อกาสแก่ ผู้ถู ก กล่ าวหาแก้ข้ อ กล่ าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่หัว หน้าพรรคเห็น ว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเป็นที่สุด
ข้อ ๖๕ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๔ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสาม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๖ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอาสาสมัครไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอาสาสมัครไทย จํานวน ๑๕ คน คือ
๑. นายธวัชชัย ทิพกานนท์
หัวหน้าพรรค
๒. นายสมคิด ดีรัศมี
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายสุรินทร์ สมศรี
รองหัวหน้าพรรค
๔. นายเสมอ ดีรัศมี
เลขาธิการพรรค
๕. นายสุดประเสริฐ ล้ออุไร
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางปัทมา คําหงส์
เหรัญญิกพรรค
๗. นางสาวประณีต ยินดี
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายคนึง โชคพิศาลทรัพย์
โฆษกพรรค
๙. นางพิชชานันท์ ทองแผน
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายไพโรจน์ ดีรัศมี
กรรมการบริหารพรรค

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง
๑๑. นางสาวสุภัทรา มะหิมา
๑๒. นางสาวพีรดา นิยมพานิช
๑๓. นางภัสรา ดีรัศมี
๑๔. นางมณี เกตุไทย
๑๕. นางสาววริศรา ไขรัศมี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

