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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรครวมพลังไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรครวมพลังไทย ดังนี้
นโยบายพรรครวมพลังไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรครวมพลังไทย จัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่สรางสรรค สรางความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ สรางโอกาสการพัฒนาไปสูพื้นที่สวนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชน
ในการเขาสูประชาคมอาเซี่ยน เรงกระจายอํานาจ และกระจายรายไดสูทองถิ่นอยางทั่วถึงและเปนธรรม
เพื่อความอยูดี กินดี ของประชาชนและความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ อันธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา
และสถาบัน พระมหากษัต ริย รวมทั้ ง ปกปอ งและสงเสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีเปาหมายชัดเจนเพื่อผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
ตามแนวนโยบายดังนี้
๑. ดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
พรรคจะดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นการเมื อ งและการปกครองโดยยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และพั ฒ นาระบบราชการใหเ กิ ด ความโปร ง ใส
เปนธรรม และรวดเร็ว ปราศจากการคอรัปชั่น โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) ดานการเมือง
(๑.๑) สงเสริมใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเปนของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
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(๑.๒) เรงกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยจัดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด สําหรับจังหวัด
ที่มีความพรอมหรือมีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาแสนคน
(๑.๓) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความรักใครสามัคคี มีความสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมและประเทศชาติ
(๑.๔) สง เสริมและสนับสนุน การมีสว นรวมของประชาชนในการตัด สินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น โดยใหประชาชนมีสวนรวมคิดรวมทําและรวมแกไข
(๑.๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
(๑.๖) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ทํ า งานได อ ย า งอิ ส ระ
อยางมีประสิทธิภาพดวยความสุจริตและโปรงใส ปราศจากการครอบงําทางการเมืองเพื่อเกิดประโยชน
สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ
(๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๒.๑) สงเสริมใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อรับใชประชาชน ทั้งดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
(๒.๒) จั ด ระบบการบริ ห ารราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และส ว นท อ งถิ่ น ให มี
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไมเปนอุปสรรคและไมเปนการซ้ําซอนกับการพัฒนาทองถิ่น มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนสูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ
(๒.๓) พั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ ง เน น คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหมีจิตสํานึกความรับผิดชอบที่ดีตอประชาชนและประเทศชาติ
(๒.๔) สง เสริมและพัฒ นาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเกียรติและศักดิ์ศรี
(๒.๕) สงเสริมใหเกิดระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการติดตามและรายงานผลการตรวจสอบไปยังผูรองเรียนหรือสาธารณะ
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเปนธรรม ควบคูไปกับการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อใหเศรษฐกิจของ
ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่กาวหนา มั่นคง
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(๑) ดานเศรษฐกิจมหาภาค
(๑.๑) สงเสริม สนับสนุน และเรงพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อการอยูดี กินดี โดยพัฒนา
และส ง เสริ มเศรษฐกิจ ในประเทศ บนพื้ น ฐานของทรัพ ยากรธรรมชาติ พื้น ฐานความรู ภูมิ ปญ ญา
วัฒนธรรม และความเปนไทย
(๑.๒) ส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนเป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยรั ฐ มี ห น า ที่
ในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่เปน
อุปสรรคของภาครัฐทางดานการเงินการคลัง การคา และการลงทุนภายในประเทศ
(๑.๓) สง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ภายในประเทศอยู บ นพื้ น ฐานของ
การบริหารจัดการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม และสอดคลองกับมาตรฐานและคานิยมสากล
(๒) ดานเศรษฐกิจชุมชน
สง เสริม การผลิตภาคชนบทและสรางความเขม แข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริม
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในชุมชน การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ระบบการผลิต
สงเสริมดานการตลาด
(๓) ดานการเกษตร
(๓.๑) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตตอไรทางการเกษตร และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต
ทางการเกษตร ดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคูไปกับภูมิปญญาทองถิ่น
(๓.๒) สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองและอยางยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม
และเกษตรอินทรีย
(๓.๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เพื่อให
ประเทศไทยเปนคลังอาหารโลก
(๓.๔) แกปญหาน้ําทวมและภัยแลงอยางเปนระบบ จัดใหมีแหลงน้ําเขาถึงพื้นที่การเกษตร
อยางทั่วถึง สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป
๓. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
มุงมั่นในการเสริมสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณภาพ เขมแข็ง มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ครอบครัว เปน สุข สง เสริม คุณธรรมและจริยธรรมภายใตห ลักคําสอนของพุทธศาสนา และสง เสริม
วัฒนธรรม เอกลักษณความเปนไทย โดยมีแนวนโยบายดังนี้
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(๑) ดานการศึกษา
(๑.๑) มุงสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ
และเขาถึงแหลงขอมูลความรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง โดยคํานึงศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู
เปนหลัก
(๑.๒) สงเสริมใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา ระบบการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง
หลักการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณจริงและหลักการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งสงเสริมการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรการศึกษามีหลากหลาย สอดคลองและตรงกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ
(๑.๓) สงเสริมการศึกษานอกระบบ โดยมุงเนนหลักสูตรวิชาชีพ ใหสามารถประกอบอาชีพได
(๒) สงเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๒.๑) สงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการและผูดอยโอกาสในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได
ทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู การดํารงชีวิต และดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดใหมีระบบสังคม
สงเคราะหอยางเหมาะสมสําหรับผูยากไร คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ไมมีความสามารถพึ่งพาตนเองได
(๒.๒) สง เสริม และเผยแพรร ะบบการวางแผนครอบครัว การผดุ ง ครรภ การอนามั ย
แมและเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ใหประชาชนไดรับรูและสามารถปฏิบัติตามได
อยางทั่วถึง
(๒.๓) สงเสริมการเตรียมความพรอมใหแกบุคคลที่กําลังกาวเขาสูวัยสูงอายุ ทั้งดานสุขภาพ
โภชนาการ และสุขภาพจิต รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ และการสรางหลักประกัน
ในการคุมครองสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการจูงใจเพื่อใหครอบครัว
สามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ
(๒.๔) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพื่อเปนแรงงานที่มีคุณภาพ
เพิ่มโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน การจางงาน รวมทั้งสงเสริมระบบความปลอดภัยในการทํางานใหไดรับ
ความเปนธรรมในการจางงาน และการคุมครองแรงงานใหไดมาตรฐาน
(๒.๕) สงเสริมหลักประกันแหงความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในเด็กและสตรี
โดยมุง ขจัดขบวนการคามนุษย การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการลวงละเมิดและการใช
ความรุนแรงตอเด็กและสตรีใหหมดสิ้นไป
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(๓) ดานการพัฒนาชุมชนและกระบวนการประชาสังคม
(๓.๑) สงเสริมสิทธิของชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และสิทธิในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
(๓.๒) สงเสริมจัดใหมีรัฐสวัสดิการแกประชาชน การจัดระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของ
ประชาชนในชุมชน การบริหารจัดการระบบสาธารณูปการในชุมชนทองถิ่น และการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนทองถิ่น
(๓.๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาชุมชนทองถิ่น
(๓.๔) สนับ สนุน การดําเนิน กิจกรรมขององคกรพัฒ นาเอกชนที่มีเปา หมายและผลงาน
ที่ชัดเจนในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
(๔) นโยบายดานวัฒนธรรม
(๔.๑) สงเสริมสิทธิแ ละเสรีภาพในการนับ ถือศาสนาของประชาชน ตลอดจนประเพณี
ทองถิ่นในแตละภูมิภาค
(๔.๒) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และแหล ง โบราณวั ต ถุ เพื่ อ ความเป น เอกลั ก ษณ แ ละความภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทย
เปนแหลงสืบคนและศึกษาเรียนรูทางดานวัฒนธรรมสําหรับคนรุนหลัง และเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน
สําหรับสังคมไทย
(๔.๓) สงเสริมและสนับสนุนใหนาํ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ของชาติมาใช เพื่อประโยชน
การศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
๔. นโยบายดานการตางประเทศ
มุง สง เสริม สัม พัน ธไมตรีแ ละความรว มมื อกั บ นานาประเทศ โดยเฉพาะความสัม พัน ธอั น ดี
กับ ประเทศเพื่อนบา น และผลักดัน การปฏิบัติต ามพัน ธกรณี ร ะหวางประเทศ เพื่อเพิ่ม บทบาทของ
ประเทศไทยบนเวทีระหวางประเทศ การรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ รวมทั้งการแสวงหา
และปกปองผลประโยชนของประเทศและของประชาชนไทยในตางแดน โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) สงเสริมการดําเนินนโยบายการตางประเทศ ประกอบกับการทูต ดานตาง ๆ เพื่อฟน ฟู
สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในทุกดาน
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(๒) ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การบู ร ณาการทางด า นนโยบายและการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการ
ในตางประเทศ เพื่อความเปนเอกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
(๓) สงเสริม แสวงหา รักษา และคุมครองสิทธิโอกาสและผลประโยชนของประเทศ รวมทั้ง
ของภาคเอกชนและประชาชนคนไทยในตางประเทศ
๕. นโยบายดานพลังงาน
สงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะสงเสริม
การพัฒนาแหลงพลังงานรูปแบบใหม พลังงานทดแทน และพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
แนวนโยบายดังนี้
(๑) สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งกาชธรรมชาติ พลังงานชีวภาพ และ
พลัง งานชีวมวล ที่สามารถผลิต ไดเองภายในประเทศ เพื่อใหเกิด การพึ่ง พาตนเองทางดานพลังงาน
ภายในประเทศ โดยไมกระทบตอความมั่งคงทางดานอาหารและสิ่งแวดลอม
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกภายในประเทศ และการสรางความมั่งคง
ในการเขาถึงแหลงพลังงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่งคงทางดานพลังงานใหมากยิ่งขึ้น
(๓) สงเสริมและพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อใชในการกํากับ ควบคุม และจูงใจใหเกิดการใช
พลังงานอยางประหยัด เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแหงองคความรูของตน โดยมีแนวนโยบายดังนี้
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาในเชิงพาณิชย ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการนําผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาถายทอดองคความรูทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนักประดิษฐรุนเยาว และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาแกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
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(๔) สนับ สนุ น ใหมี การลงทุน วิจั ยและพั ฒ นาร ว มกัน ระหวา งภาครั ฐ กับ ภาคเอกชน เพื่อนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการพัฒนาภาคการผลิตภายในประเทศ
(๕) สงเสริมและผลักดันระบบการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่เปน
นวัต กรรม รวมทั้งสงเสริม การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญ ญารูป แบบตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทย
๗. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และ
ใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และความหลากหลายทางทรั พ ยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและเหมาะสม
(๒) มุงเนนใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
(๓) เรงรัดและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุม ปองกัน และกําจัดมลภาวะ
ที่มีผลกระทบตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขอบังคับพรรครวมพลังไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครวมพลังไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมื อ งนี้ ชื่ อ ว า “พรรครวมพลั งไทย” เขี ยนเป นภาษาอั งกฤษว า
“RUAMPALUNGTHAI PARTY” เรียกโดยยอวา “รพท.” หรือ "RPT."
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคมีสัญลักษณเปน เสนขดมวนเขาสูศูนยกลาง ซึ่งหมายถึงการรวมพลัง
ของคนเปนหนึ่งเดียว เพื่อกอใหเกิดพลังตอการสรางสรรคและพัฒนา
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ภาพเครื่องหมายพรรค

ความหมายภาพเครื่องหมายพรรค
สัญลักษณพรรค เปนการแสดงออกถึงเจตนาของพรรครวมพลังไทยในอันที่จะรอยรวมแนวคิด
ทิศทาง ความรักความสามัคคีของคนในชาติไ ทยใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหเกิดพลังตอการพัฒนาและ
ความเจริญกาวหนาของบานเมืองตอไป
ขอ ๕ สํา นั ก งานใหญ ข องพรรค ตั้ ง อยู อ าคารเลขที่ ๑๓๖ ถนนนาควิ ชั ย ตํ า บลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย ๔๔๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรครวมพลังไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา “สาขาพรรครวม
พลังไทย ลําดับที่…………จังหวัด.....................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๘ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรค ให ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรคด ว ยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่ สัง กั ด พรรค และมติ ดังกลา วตอ งมี คะแนนเสีย งไมนอ ยกวาสามในสี่ ข อง
จํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
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แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ คัดคานวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติดงั กลาว
มิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
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(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ งจนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู ก ารบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการ คุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มคี วามรูค วามสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
อาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสง เสริมและสนับ สนุน การรวมตัว กัน ในรูป ขององคกรชุม ชนทองถิ่ น
เพื่อใหค วามรูเกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝง สิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มีก ารรวมกลุม กั น ของสมาชิ ก ในแตล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร ความรูท างการเมื องหรื อการดํา เนิน กิจ กรรมทางการเมื อ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตอง
ยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหาร
พรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และ
ใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒ นธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวม
ประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรอง และผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหน งคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนง ที่วาง ซึ่ง ตองกระทําภายในเกา สิบ วัน นับ แตวันที่ไดรับแจง การเปลี่ยนแปลงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กําหนด
ตามขอ ๒๐ (๑)
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ ง คณะ ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๖๘
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
พรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไม ให พรรคการเมือ งและผูซึ่ ง พรรคการเมื องสง เข าสมัค รรั บ เลือ กตั้ ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัด สรรเงินเพื่อเปน คาใชจายเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ของผูสมัครรับ เลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจา ยที่จั ด สรรตาม (ก) และ (ข) ใหเ ปน ไปตามมติ ข องที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรื อสั่ง การใด ๆ เพื่ อให การดํ าเนิ น งาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า งๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๖๙
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต า ง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ของพรรค และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค และเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรียกประชุม ใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) 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 พรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัว หนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ที่ ประชุม รว ม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติค ณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื องที่ ให สงผู ใดเปน ผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งเป น สมาชิก สภา
ผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมือ ง ให ขึ้ น อยู กั บ การพิ จารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ
ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ส มาชิ ก ผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ ก ของพรรคซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนโดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้นๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัว แทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป น ครั้ ง แรกภายในหกสิ บ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
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ตอไป การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของ
พรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๑ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลื อกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรค ใหดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญ และให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๑
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป น ลํ า ดั บ แรกแล ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับ
รองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) 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
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป น ผู แ ทนของสาขาพรรคและเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทั้ ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
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(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธาน
สาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
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(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจาตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารว มประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารว มประชุมใหญไ ด
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึง่ ครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๐ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๓ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๒ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถื อเสีย งขางมากของสมาชิ กที่มาประชุม ในกรณีที่มี เสียงเทากัน ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๔ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๕ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้ง หัว หนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค
การเมือง ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๕ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔๘ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่มี อ ยูใ นขณะนั้ น จึง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๒ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานที่ป ระชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๓ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๖๐ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๖๒ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๓ การกล า วหาสมาชิ ก ของพรรคคนใดว า ได ก ระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า อั น ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๓ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณี ที่หัว หน าพรรคเห็น วา ควรไดรับ การลงโทษโดยการให พน จากการเป น สมาชิ กพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๗ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๖ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๙ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาว
ไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย
ขอ ๗๑ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทย
คณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทย จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
๑. นายอํานาจ สอนทะมาตยเดชา
หัวหนาพรรค
๒. ร.ต.ประพันธ กัลยาเลิศ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายสุรชัย เรืองวิเศษ
เลขาธิการพรรค
๔. นายคณาธิป สามพันธ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายธนวิทย ศรีนวล
เหรัญญิกพรรค
๖. นายนิมิต วัฒนานนท
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นางทิพวรรณ ทองเจริญ
โฆษกพรรค

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง
๘. นายพงษศักดิ์ ฤทธิยา
๙. นางสาวเกวรินทร ไชยชิน
๑๐. นางสาวนภัทรชล คําเกี้ยง
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

