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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักษธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรครักษธรรม ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรครักษธรรม ดังนี้
นโยบายพรรครักษธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรครักษธรรมเปนพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงรักษาความถูกตองชอบธรรม
และยังประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยมีนโยบายที่มุงหมายใหเกิดการพัฒนาบานเมืองและ
บริหารประเทศใหเจริญกาวหนาโดยใชการบริหารประเทศดวยหลักธรรมาภิบาลที่จะนําพาประเทศไปสู
ความเจริญกาวหนาและเพื่อเปนหลักในการดําเนินงานทั้งปวงของพรรครักษธรรม ตลอดจนคณะผูบริหารพรรค
และสมาชิกพรรคทุกคน พรรครักษธรรมจึงไดประกาศนโยบายของพรรครักษธรรมดังตอไปนี้
ขอ ๑ พรรครักษธรรมเปนพรรคการเมืองของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา พรรคจะดํารงรักษา
พิทักษ ปกปอง เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหเปนหลักศูนยรวมใจของประชาชนชาวไทย
ทั้ ง ประเทศตลอดไป และจะพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง เอกราชอธิ ป ไตยของชาติ ตลอดจนบู ร ณภาพ
แหงราชอาณาจักรไทยและผลประโยชนของประชาชนตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒ พรรคจะสนับสนุนใหประชาชนคนไทยทั่วไปเขามามีสวนรวมในการบริหารนโยบาย
ของพรรค โดยไมจํากัดหรือแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งจะตองไมเปน
ผลประโยชนของบุคคลใดหรือคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น
ขอ ๓ พรรคมุงสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจเต็มตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
เพื่อที่จะใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิในการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรในทองถิ่น
ตามความตองการของทองถิ่นตนเอง พรรคจะเรงปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหเกิดความสอดคลองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประชาชนอยางเปนเอกภาพ
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หนา ๑๐๙
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔ พรรคจะนําระบบคุณธรรมมาใชเปนหลักในการบริหาร และสงเสริมใหการปฏิบัติราชการ
ใหเปนไปอยางซื่อสัตย สุจริต ขจัดการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตคอรรัปชัน ทั้งทางตรงและทางออม
จะใชมาตรการการลงโทษแกผูกระทําผิดทั้งขาราชการ นักการเมือง และบุคคลตาง ๆ เกี่ยวของในขั้นเด็ดขาด
ขอ ๕ พรรคจะสงเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี ใหประชาชน
มีโ อกาสทัดเทียมกัน ในทุกพื้น ที่ ทุกสาขาอาชีพ และทุกฐานะบุคคล รวมทั้ง สนับ สนุน ดานวิชาการ
ขอมูลและแหลงเงินทุนเพื่อประชาชนคนไทยจะไดนํามาใชในการประกอบสัมมาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในแต ล ะความถนั ด และความสามารถ พรรคจะปกป อ งการถู กเอารั ด เอาเปรี ย บของบรรดาลู ก จ า ง
ตลอดจนผูใชแรงงาน ทั้งในตางประเทศโดยจะตั้งศูนยประสานงานรับเรื่องราว พรอมทั้งจะเขาเปนตัวกลาง
ขอพิพาทของคูกรณี หากทั้งสองฝายมีความจําเปนที่จะใหกระทําการเปนผูรวมแกไขปญหา
ขอ ๖ พรรคมุงเนนการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน ปาไม แหลงน้ํา โดยจะมีการฟนฟู
พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหพอเพียงตอการใชสอยในการเกษตรและอุตสาหกรรม พรอมทั้งจะใหมีผลตอ
การแกปญหาภัยแลงและน้ําทวมควบคูกันไป พรรคจะรวมกับประชาชนในแตละพื้นที่ของประเทศพัฒนาที่ดิน
ใหเกิด ประโยชนสู ง สุด ในการทําการประกอบอาชีพทั้งในการเกษตร อุ ต สาหกรรม และที่อยูอาศั ย
ประชาชนผูครอบครองที่ดินทําประโยชนทั่วประเทศ มีสิทธิ์ที่จะไดรับเอกสารสิทธิ์ตามฐานะและตามความเปนจริง
ตามกฎหมาย สว นที่ ดิน อัน เปน สาธารณสมบั ติข องชาติจ ะได รับ การปกปอ ง รั กษาและฟ น ฟู ให คื น
ความเปนธรรมชาติ เชน การปลูกปาฟนฟูแหลงตนน้ําลําธารและการพัฒนาอื่น ๆ โดยเร็ว
ขอ ๗ พรรคจะสงเสริมดานสาธารณสุขโดยจะจัดหาแพทยและพยาบาลใหเขาถึงประชาชน
ทุกทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดบุคลากร เครื่องมือแพทยที่จําเปนใหผูปวยหนักและการรักษาโรค
ทั่วไป เพื่อเปนที่อุนใจแกประชาชนทั้งประเทศ โดยใหถือเปนรัฐสวัสดิการที่จะตองบริการใหแกประชาชน
ผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาส จะไดรับการคุมครองดูแลเปนกรณีพิเศษ ทั้งในทางกฎหมาย
และหลักมนุษยธรรม สงเสริมใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดเห็นประโยชนถึงการออกกําลังกายรักษาสุขภาพ
และสงเสริมเยาวชนหรือผูที่อยูในวัยที่จะเปนนักกีฬาอยางจริงจัง โดยจะรวมมือกับภาคเอกชนใหเขามา
มีสวนรวม ในดานการสนับสนุนในทุกวิถีทางที่จะสรางความเปนหนึ่งในกีฬาระดับชาติตอไปดวย
ขอ ๘ พรรคจะสง เสริมความมั่น คงภายในและภายนอกประเทศใหมีสมรรถนะที่วางใจได
ในการพิทักษรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของชาติ พรรคจะมุงเนนใหกาํ ลังพลของทหารทุกเหลา กําลังพล
ของตํารวจใหมีแสนยานุภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และประชาชนทุกคน
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พรรคถือหลักการวา ขาราชการและพนักงานรัฐ ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วทั้งประเทศ
เปนกลไกสําคัญในการบริหารบานเมือง จึงตองมีหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มภาคภูมิ
โดยพรรคจะมุงเนนสงเสริมสวัสดิภาพและรายไดของขาราชการและพนักงานรัฐใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
อยางมีศักดิ์ศรีในสังคม
ขอ ๙ พรรคจะพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและพลังงานใหแก
เยาวชนและบุคลากรในองคกรตาง ๆ ใหมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
พรรคจะสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนพัฒนาจัดหาพลังงานธรรมชาติมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
ที่รัฐตองจัดซื้อจากตางประเทศ
ขอ ๑๐ ดานการศึกษาพรรคเล็งเห็นถึงความจําเปนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ พรรคมุงเนน
สนับสนุนเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมถึงคนพิการในทุกทองถิ่นใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
ตามเกณฑกฎหมายกําหนด และจะเพิ่มการจัดหางบประมาณและทุนการศึกษาใหแกผูที่มีความตั้งใจที่จะเรียนตอ
ในระดับที่สูงขึน้ ตามขีดความสามารถ รวมถึงการศึกษาตอในตางประเทศ แตขาดแคลนโอกาสและขาดแคลน
ทุนทรัพย ครู-อาจารย-ผูบริหารการศึกษาจะตองไดรับการยกยองใหเกียรติ พรอมทั้งสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการและขวัญกําลังใจเพื่อใหเกิดผลดีในการบริหารและการถายทอดความรูใหแกลูกศิษยและผูรับ
การศึกษาในทุกระดับ
ขอ ๑๑ ดา นการศาสนาและวัฒ นธรรม พรรคจะส งเสริ ม ทํ านุ บํา รุง ศาสนา วั ฒ นธรรม
ประเพณี ที่ดีงามของชาติในทุกวิถีทาง ทั้งนี้ พรรคไดตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งวาในโลกนี้ แมจะ
ตางเชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนจะตองมีศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเองเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยว
และพัฒนาจิตใจ จึงจะอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางสันติสุข
ขอ ๑๒ รัฐวิสาหกิจเปนองคกรหนึ่งซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ พรรคจะรวมกับ
พนักงานและผูบริหารของทุกรัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบบริหารและบริการ ใหเปนที่พอใจของประชาชนและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ขอ ๑๓ ดานการตางประเทศ พรรคจะสงเสริมการผูกเปนมิตรประเทศที่ดีกับนานาประเทศ
เพื่อใหเกิดการพึ่งพาทั้งทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ระหวางกัน
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นโยบายเหลานี้ทางพรรคจะนํามาเปนกลไกในการบริห ารบานเมือง โดยจะยึด ถือตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ความรูรักสามัคคี และ เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในระดับสากล ประกอบกันไปดวยความรอบคอบและเปนที่เห็นพองตองกัน
ในสวนใหญของประชาชนคนไทยใหสมกับคําขวัญของพรรครักษธรรม ประเทศกาวหนา ประชาเปนสุข
ขอบังคับพรรครักษธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักษธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรครักษธรรม” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“Rakstham Party” ชื่อยอภาษาไทย “ร.ธ.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “R.T.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค และความหมาย
(๑) พรรครักษธรรมใชเครื่องหมาย
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(๒) โดยมีความหมายดังนี้
ชื่อพรรครักษธรรม
หมายถึง พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อธํารงรักษาความถูกตองชอบธรรม
และยังประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยมีนโยบายที่มุงหมายใหเกิด
การพัฒนาบานเมืองและบริหารประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
เทียนและเปลวเทียน
เปน สัญ ลักษณอันหมายถึง การบริห ารประเทศดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่จะนําพาประเทศไปสูความเจริญในทางที่กาวหนาขึ้น
แถบสีแดง เขียว และน้ําเงิน เป น สี อั น หมายถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ที่ มี ต อ สถาบั น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย และความมุงมั่นในการพัฒนาประเทศสูความเจริญรุงเรือง
ในทุกดานทัดเทียมอารยประเทศ
รูปแผนที่ประเทศไทย
เปนสัญลักษณอันหมายถึง ความเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกันและความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในชาติ
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรครักษธรรม ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๘๓ หมูบานฉัตรแกว ซอย ๘
ถนนแฮปปแลนด แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรครักษธรรมที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรครักษธรรม
ลําดับที่… จังหวัด...”
ขอ ๗ พรรครักษธรรมมีแนวนโยบายตามที่ไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๘ สมาชิกพรรครักษธรรม ไดแ ก บุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยที่ไดยื่นใบสมัครตาม
ขอบังคับพรรค
ขอ ๙ สมาชิกพรรคตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา

อยางรุนแรง
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๐ การสมัครเปนสมาชิกพรรครักษธรรม ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ดวยตนเอง พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตน
มิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ขอ ๑๑ การเก็บคาบํารุงสมาชิกพรรคจะเรียกเก็บหรือไม หรือจะเก็บในอัตราเทาใด ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
(๔) พรรคการเมือง มีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอยางอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค
(๗) กระทําการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ กผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถา
สมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือ งอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
การอุทธรณตามวรรคสามใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ต ามวรรคสามไปยั ง ประธาน
สภาผูแทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
และไม อ าจเข า เป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น ได ภ ายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ รรคการเมื อ งยุ บ ไป
ใหสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลง นับแตวันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ แ ละยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค ศึ ก ษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมการณของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสง ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนิน ทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนที่เขมแข็ง โดยการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิก
ทั่วประเทศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๓) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทาน โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีของระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของตน
และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสง เสริ ม และสนั บ สนุน การรวมตั ว กั น ในรู ป ขององค ก รชุ ม ชนท อ งถิ่ น
ตลอดจนปลูกฝงความรูตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมืองที่พึงมีโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสิทธิ
ทางการเมือง
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจและประสบการณทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร ค วามรู ท างการเมื อ งและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค พึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคทุกระดับตองยึดมั่นใน
อุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง
คําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยขัดตอขอบังคับพรรคและกฎหมายของรัฐ
(๓) ไม โ จมตี ห รื อ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ส มาชิ ก พรรคด ว ยกั น หรื อ องค ก รของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) ไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิด
ความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีค วามกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบโตขึ้นดวยเผยแพรความรู
ความเขาใจในแนวทางและนโยบายของพรรคใหแกผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมี
ความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๑๙ การกลาวหาสมาชิกพรรคคนใดวาไดกระทํา หรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคได
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคํากลาวหาหรือหนังสือกลาวหาของสมาชิกแลว หากหัวหนาพรรคการเมือง
เห็นวาอาจมีมูลความจริง ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเรียกใหผูถูกกลาวหาเขาชี้แจง
หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานตอหัวหนาพรรคเพื่อใหสั่งยกขอกลาวหานั้นได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อพิจารณาชี้ขาดตอไป
ขอ ๒๑ ในการพิจารณาขอกลาวหา ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาไดแกขอกลาวหา ตลอดจน
แสดงพยานหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๒๒ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๕) มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
ขอ ๒๓ การลงโทษสมาชิกผูถูกกลาวหาใหพนจากสมาชิกภาพจะกระทําไดตอเมื่อปรากฏวา
สมาชิกผูนั้นกระทําการใหพรรคเกิดความเสียหาย หรือทําใหเกิดการแตกแยก ขาดความเปนเอกภาพ
ภายในพรรค หรือผูถูกกลาวหาไดฝาฝนในสาระสําคัญของขอบังคับพรรค จรรยาบรรณของพรรค มติ
หรือคําสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรค
กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติของคณะกรรมการบริหารพรรค ในกรณีดังกลาวจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด การวินิจฉัยคําสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุด
กรณีที่สมาชิกผูเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อได
ดําเนินการตามขอบังคับพรรค ขอ ๒๐ แลวเห็นวามีความผิดจริงสมควรลงโทษใหพนจากสมาชิกภาพ
ก็ใหดําเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองตอไป
หมวด ๘
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวนไม
นอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนและตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๒๔
(๒) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวาหาสิบคน
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริ ห ารพรรคในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุม ใหญ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๑)

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจาก
ภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได
แตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง
ทั้งคณะ
(๘) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทนและใหเลขาธิการพรรคเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
และใหเลขาธิการพรรคเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสามสิบวัน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบัง คับ พรรค และมติข อง
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) กํ า หนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในสวนของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ หผู ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จา ยเกี่ ยวกั บ การเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ใหดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรอื่น ๆ ของพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค ผูชวย
เหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูเ รียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ใหญ ของพรรคตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ง) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมาธิการ
ของพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอใหมีการทบทวนมติ ในกรณีนี้ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ไมเกินเจ็ดวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ การของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ มร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๙
องคกรปฏิบตั ิงานของพรรค
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๐ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปน องคกรหลักในการดําเนินกิจการของพรรค เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรค แตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินสามสิบคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) เหรัญญิกพรรค
(ฉ) โฆษกพรรค
(ช) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(ซ) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ทั้ง นี้ หัวหนาพรรคอาจเปลี่ยนแปลงตัว บุคคลและตําแหนงไดต ามความเหมาะสม
แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออกหรือถึงแกกรรม
ขอ ๓๑ คณะผูบริหารพรรคมีวาระหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๒) ควบคุมและกํากับดูแลใหกิจการตาง ๆ ของพรรคไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ทั้งงานประจําและมติของพรรคที่ไดมีมติไว
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดําเนินการตอไป
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมือง หรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค ตลอดจนวางระเบียบ
ดานการคลังและทรัพยสินของพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรค
ขอ ๓๒ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม
วัฒนธรรม การทหาร การตางประเทศ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการแตละฝาย
อาจแยกยอยเปน ฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมและใหสอดคลองกับ โครงสรางของรัฐ และระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๓ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธาน
ไมเกินสามคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น แตละคณะอาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีก
ตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระอยูในตําแหนงตามมติของคณะผูบริหารพรรค
ขอ ๓๔ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษา
และขอพิจารณานั้น ๆ ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษาและพิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และ
เตรียมการในการเสนอขอคิดเห็นนั้นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ตอสาธารณชน ตอรัฐสภา และ
รัฐบาลตามโอกาสและความเหมาะสม
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูตอสมาชิกและสาธารณชนในนามของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๓๕ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค ผูใดนําไป
เปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับความยินยอมจากพรรคยอมผิดวินัยของพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
สํานักงานใหญพรรค
ขอ ๓๖ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัตงิ านตาง ๆ ของพรรค อยูในการกํากับดูแล
ของคณะผูบริหารพรรค โดยมีผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคและผูชวยหาคนเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๓๗ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
(๑) การเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายเงินของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพร ประชาสัมพันธ สรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับรูเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธพรรคทั้งในยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ - สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงานใหญพรรค
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) การจัดตั้งสาขาพรรคหรือองคกรเสริมสรางพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมสภา รัฐสภา และกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร รัฐสภา และผลการประชุมอาเซียน
หรือรัฐสภาโลก
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรค และกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) งานประสาน
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อตอบโตในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) จัดการประชุมสัมมนาทุกระดับภาคของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการและพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงานประมาณการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย
(ข) ติดตามการดําเนินการรางกฎหมายตาง ๆ
(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรี ย มข อ มู ล อภิ ป รายให ส มาชิ ก ผู แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารพรรค
ผูบริหารพรรค กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค และประชาชน
โดยทั่วไปดวยความรวดเร็ว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หนวยงานดังกลาวขางตน คณะผูบริหารพรรคอาจเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได
ตามความจําเปนของงานที่เขาสูพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๔
สํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหัวหนาหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค
ในทองที่ที่พรรคไดจัดตั้งสาขาพรรค โดยอยูในการกํากับดูแลของหัวหนาสํานักงานสาขาพรรคตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๓๙ สํานักงานสาขาพรรค มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(ค) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสาขาพรรค และใหความรูทางการเมือง
แกประชาชนในทองถิ่น
(ข) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ค) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสํานักงานใหญพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรค
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) บริการในการจัดพิมพรับ - สงเอกสาร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชือ่
ขอ ๔๐ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะผูบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๔๑ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอ
คณะผูบริหารพรรคจากรายชื่อดังตอไปนี้
(๑.๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๑.๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติของคณะผูบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
(๒) ที่ป ระชุม ใหญอาจใชวิธีการใหผูเขารว มประชุม ใหญพรรคลงมติเลือกผูสมควร
สงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อได โดยการเสนอชื่อ
ดังกลาวนี้ จะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคในแตละภาคหรือคณะผูบริหารพรรคกอน
หมวด ๑๑
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นของพรรค
ขอ ๔๒ ภายหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรี ย กประชุ ม บรรดาสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรค ในโอกาสแรกที่ จ ะสามารถกระทํ า ได
กอนเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๔๓ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือการเสนอกระทูเรือ่ งใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายของพรรค และขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายลงมติในที่ประชุม
สภาผูแ ทนราษฎร หรือรัฐ สภา ใหเปน ไปตามมติซึ่ง ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารพรรคไดมีมติไ ว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ได
เวนแตมตินั้นจะขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรค หรือหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๔๔ การปฏิบัติห นาที่ ของสมาชิกสภาทองถิ่น หรือองค กรปกครองอื่น ๆ ซึ่งประชาชน
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งใหใชขอบังคับนี้โดยอนุโลม
หมวด ๑๒
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๔๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคในจังหวัดใด ๆ ใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะผู บ ริ ห ารพรรคเป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามความประสงค ข องสมาชิ ก พรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ๆ
ไมนอยกวาหาสิบคน ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย
ขอ ๔๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินจังหวัดละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มการจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มการจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะผูบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๔๗ เมื่อคณะผูบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอ
ตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน
และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญ
เพื่อทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป การประชุมสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขานั้นเขาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๔๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอ ยกวาแปดคน แตไมเกินสิบหาคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค และเมื่อพนจากตําแหนงหรือถึงคราวออกตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
สาขาพรรคไดอีก
ขอ ๕๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญของสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๔๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนอันดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบจํานวนตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๕๐ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับ พรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่ม
(๓) จัดทําบัญ ชีรายรับ - รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๔) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและแกประชาชนทั่วไป
(๕) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อไปเปนแนวทางในการพิจารณา
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(๖) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๗) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และทุกภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๕๒ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ป ระชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ – รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๕๓ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปนผูที่ทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๕๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๕๓

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๕๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน เปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานของสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๕๖ ใหจัดการประชุมใหญของสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๓
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๕๗ คณะกรรมการบริห ารพรรคตอ งจัด ให มีการประชุ มใหญส ามัญ ประจํา ปอ ยางนอ ย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญ อาจมีไ ดเมื่อสมาชิกพรรคซึ่ง เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกัน
ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดเจนวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหเลขาธิการพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
หัวหนาพรรค และเลขาธิการพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญใหระเบียบวาระเปนไปตามบัญญัติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอเลขาธิการพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูที่ขอใหเรียกประชุม
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ขอ ๕๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญ ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) อดีตกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๔) คณะกรรมการนโยบายพรรค
(๕) คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๖) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีที่พรรคสงลงสมัครและดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น หรือ
อดีตรัฐมนตรีที่พรรคสงลงสมัคร
(๗) สมาชิกที่เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่พรรคสงลงสมัคร และดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น หรืออดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่พรรคสงลงสมัคร
(๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคสงลงสมัคร และดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
(๙) อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคสงลงสมัคร
(๑๐) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่พรรคสงลงสมัครและดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
(๑๑) ผูแทนสาขาพรรค
(๑๒) ตัวแทนสมาชิกพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได
เพียงเสียงเดียว โดยใหแสดงความจํานงวาจะลงคะแนนเสียงในฐานะใด และใหลงคะแนนเสียงในฐานะนั้น
ตลอดการประชุมนั้น
ถาหากองคป ระชุมของที่ป ระชุมใหญขอใดขอหนึ่งไมมีห รือมีแตไ มครบจํานวนตามที่กําหนด
ใหถือวาองคประชุมของที่ประชุมใหญที่เหลือเปนองคประกอบของที่ประชุมใหญ
ขอ ๖๐ องคประชุมของทีป่ ระชุมใหญตามขอ ๕๙ (๑) และ (๑๑) ตองมาประชุมไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของแตละองคประชุม
สวนองคประชุมอื่น ตองมีตัวแทนสมาชิกเขารวมประชุม เมื่อรวมกันกับทุกองคประชุมจะตองมี
จํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน จึงถือวาครบองคประชุม
การไดมาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามขอ ๕๙ (๑๒) ใหคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีตามสาขา
ในแตละภาคและสัดสวนของจํานวนสมาชิกหญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิก
ทุกระดับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๑ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ให ร องหั ว หน า พรรคในลํ า ดั บ ถั ด ลงไปทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ถั ด ไปไม ม าประชุ ม
ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน
ถารองเลขาธิการพรรคไมมาประชุม ใหรองในลําดับถัดลงมาทําหนาที่ประธานการประชุม หรือถาไมมี
รองเลขาธิการพรรคคนใดมาประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานการประชุมและเลขานุการในที่ประชุมคราวนั้น
ขอ ๖๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๖๒ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๖๓ คําบอกกลาวเรี ยกประชุม ใหญทุ กคราวใหหัว หน าพรรคแจง กําหนดการประชุมให
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหเปดประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคเขารวมประชุม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่หัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน
และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๖๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค
ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมวาเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอ
ชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
การประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอ
เปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดเจนวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผล เรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ แตสําหรับ
การประชุมใหญวิสามัญที่คณะกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระใหเปนไป
ตามบัญญัติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๖๙ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
และสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาหาสิบคนมาประชุม จึงจะครบองคประชุม
การลงมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาเป น ผู ส มั ค ร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อลงสมัคร หรือการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ใหกระทําโดยลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแตคณะกรรมการสาขาพรรคหรือ
สมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การลงมติดังกลาวขางตนใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่รวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหที่ประชุม
ตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๗๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสาขาพรรค
(๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
(๓) การอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๗๒ ในการประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๗๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน
เวลา สถานที่ ป ระชุ ม หรื อ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น หรื อ ตามคํ า ร อ งขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุม
เปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๗๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๔
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค
ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคและรับรองความถูกตอง ตลอดจน
จัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคดวย
ขอ ๗๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง

หนา ๑๔๐
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๘ พรรคและสาขาพรรค ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดรับการจดแจง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล งบรายได และคาใชจาย
ของพรรค และใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐและรายไดอื่นที่มีกับการใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ
ที่ตั้งสํานักงานของพรรค และสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ขอ ๘๐ ใหหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะพรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่พนจากตําแหนง
แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขารับตําแหนง ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือถูกยุบหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
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ขอ ๘๑ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย โดยใหระบุชื่อผูรับบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การรับบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอนจึงบันทึกลง
ในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาไดใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้น
ใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๘๒ ในกรณีการบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไวในบัญชี
ธนาคารพาณิ ช ย ตามข อ บั ง คั บ พรรค ข อ ๘๓ ภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ การบริ จ าคและ
ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการบริจาคเงินเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอมใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําสง
เข า บัญ ชี เ งิน ฝากตามวรรคหนึ่ ง เมื่อ ตั๋ ว แลกเงิน หรือ เช็ คขี ด ครอ มดัง กล าวไม ถูก ปฏิเ สธการจ ายเงิ น
ใหพรรคออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๓ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของ
ทุกบัญชีพรอมทั้งสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย รับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
หมวด ๑๕
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๘๔ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในขอบังคับ
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
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(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค และที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๔) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
(๕) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๖) รายไดอื่น
การหารายไดตาม (๒) และ (๖) ตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๑๖
การสิ้นสภาพ การรวมและเลิกพรรค
สวนที่ ๑
การสิ้นสภาพพรรค
ขอ ๘๕ ใหพรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
(๑) ไมสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในระยะเวลาที่กําหนดได
(๒) ไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง
ติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรค ไมมีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเปนระยะเวลา
ติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรจะอางไดตามกฎหมาย
(๕) การสิ้นสภาพของพรรคตามขอนี้มิใหใชบังคับกรณีพรรคมีสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา
สวนที่ ๒
การรวมหรือเลิกพรรค และสาขาพรรค
ขอ ๘๖ การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่นใหกระทําได โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค และโดยที่ประชุมใหญพรรค
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หากอยูในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรและมีสมาชิกพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หามมิใหมีการควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘๗ การเลิกพรรคจะกระทําได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของผูเขารวมประชุม
การเลิกสาขาพรรคใหเปนไปตามมติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพ ยุบหรือเลิกพรรค ใหมีการชําระบัญชี หากยังมีทรัพยสินเหลืออยู
หลังการสิ้นสภาพ ยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลืออยูนั้นตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
หมวด ๑๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ และแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๘๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค หรือแนวนโยบายของพรรค ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวน
หนึ่งในสามของจํานวนสาขาทั้งหมด และกรรมการบริหารพรรคจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมดใหการรับรอง
(๒) ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งขององคประชุม
ของที่ประชุมใหญเทาที่มีอยูและอยูในที่ประชุม
หมวด ๑๘
หมวดเบ็ดเตล็ด
ขอ ๘๙ หากมีปญ หาเกี่ยวกับ การตีความตามขอบังคับ พรรคนี้ ใหคณะกรรมบริห ารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๙๐ ให ก รรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ที่ ข อ บั ง คั บ พรรคนี้ ใ ช บั ง คั บ
เปนกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับพรรคนี้
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ขอ ๙๑ ให ก รรมการสาขาพรรคซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นวั น ที่ ข อ บั ง คั บ พรรคนี้ ใ ช บั ง คั บ
เปนกรรมการสาขาพรรคตามขอบังคับพรรคนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักษธรรม
คณะกรรมการบริหารพรรครักษธรรม จํานวนทั้งสิน้ ๘ คน คือ
๑. นายสมศักดิ์ แสงอํานาจเดช
หัวหนาพรรค
๒. นางนงลักษณ โรจนพานิช
รองหัวหนาพรรค
๓. นางสาวสุชาดา โชคพิชิตชัย
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวศรัญญา เกื้อหนู
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวสิรินาถ บํารุงสวัสดิ์
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาววิภาวดี เตียวตระกูล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นางสาวนิดา ธีรสฤษกุล
โฆษกพรรค
๘. นางสาวชนิภา คําแสน
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

