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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคเพื่อชาติ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๗/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคเพื่อชาติ ขอบังคับพรรคเพื่อชาติ และรายชื่อ
คณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อชาติ ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. นโยบายดานการปกครอง
๑.๑ พรรคเพื่อชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และจะรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๑.๒ พรรคเพื่อชาติยึดมั่นในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองอยางเครงครัด
รวมทั้งการสรางกลไกทางกฎหมายใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน และสงเสริมกระบวนการยุติธรรม
ใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรม
๑.๓ กระจายอํานาจจากรัฐสูทองถิ่น
๑.๔ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ รักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางโอกาสและ
กระจายรายไดสูทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว พัฒนาการอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและโลจิสติกส
๓. นโยบายดานสังคม
๓.๑ สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการเสริมสรางสถาบันครอบครัว
และเสริมสรางสวัสดิภาพสตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
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๓.๒ สงเสริมการบริการดานสาธารณสุข การศาสนา การกีฬา โดยปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหทันสมัยและยุติธรรม
๔. นโยบายดานการศึกษา
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางดานการศึกษา และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา
๔.๒ สง เสริมเด็ก และเยาวชน และผูเ ขา รับ การศึก ษาให สามารถเขา ถึง การศึก ษาที่สู งขึ้ น
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๕. นโยบายดานตางประเทศ
๕.๑ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และนานาอารยประเทศทั่วโลก
๕.๒ สงเสริมความรวมมือในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรืออาเซียน (ASEAN)
๕.๓ สงเสริมการคา เศรษฐกิจชายแดน เพื่อใหเกิดการจางงาน และเพื่อสรางรายไดในทองถิ่น
๖. นโยบายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๖.๑ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมตอเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดเรียนรูเทาทันการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
๖.๒ สงเสริมเยาวชนคนรุนใหม ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใหมีโอกาส
ในการศึกษาและพัฒนาตอยอด เพื่อใหประเทศไทยไดกาวขึ้นสูการเปนผูนาํ ดานเทคโนโลยีตอไปในอนาคต
๗. นโยบายดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส
๗.๑ สง เสริม การพั ฒ นาคุ ณภาพบริก ารขนสง มวลชนใหมีค วามรวดเร็ ว ปลอดภัย และมี
ความทันสมัยเพื่อใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันทั่วประเทศ
๗.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบการขนสงใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการคมนาคมทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ
๗.๓ สรางระบบการจัดการขนสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอื่นๆ หรือ โลจิสติกส (Logistics)
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุน
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๘. นโยบายดานการเกษตร
๘.๑ สงเสริมใหเกษตรกรไดใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร
๘.๒ เรงจัดหาตลาดสินคาทางการเกษตรใหมๆ เพื่อรองรับการสงออกผลผลิตทางการเกษตร
และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ขอบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตงั้ แตวนั ทีน่ ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่อชาติ” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PUEA CHAT PARTY” ชื่อยอภาษาไทยวา “พ.พ.ช.” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “P.C.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเพื่อชาติ ใชเครื่องหมาย
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(๒) โดยมีความหมายดังนี้
ตัวอักษรยอ “พ” ตัวใหญสีเขียวออนดานหลัง หมายถึง “พรรค” ซึ่งสีเขียวออนนี้หมายถึง
ธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การเกษตร
ตัวอักษร “พ” สีเขียวออนเอียงไปดานหนา เปนสัญลักษณแสดงการเปนผูนําและมุงไปขางหนา
ตัวอักษรยอ “พ” สีน้ําเงินแถบแดง หมายถึง “เพื่อ”
ตัวอักษรยอ “ช” สีน้ําเงินแถบแดง หมายถึง “ชาติ”
ความหมายโดยรวมของ “พ.พ.ช.” ที่มีคําวาพรรคเพื่อชาติ และ PUEA CHAT PARTY
อยูดานลางของตัวอักษร หมายถึง การดําเนินงานของพรรคเพื่อชาติในทางการเมือง เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และประชาชน
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๙๗/๒๑๙ หมูที่ ๓ ซอยบุญศิริ ๗ ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท ๐ ๒๓๙๔ ๒๒๗๒
ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่อชาติที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรคเพื่อชาติ
ลําดับที่...... จังหวัด.........................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับ ผูใดเปน สมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุ
รายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรที่ สัง กั ด พรรค และมติ ดัง กลา วตอ งมี คะแนนเสีย งไมนอ ยกวาสามในสี่ ของจํา นวน
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กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกพรรคผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวา
มติดั ง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกพรรคใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกพรรคซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามมุงหมายของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดว ย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู ที่ พ รรคได พิ จ ารณาส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ กระดั บ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัด การสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรค ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกพรรค
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิกพรรค
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
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หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่ ว ไป อั น จะส ง ผลให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกพรรคในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น แมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุม ใหญ เ ลือ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํา นวนที่ กํ าหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
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ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า งๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตางๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตางๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตางๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตางๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตางๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตางๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อนื่ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๙๙
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง แลวใหผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งหนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ เ ป น ที่ ทํ า การสาขาพรรคการเมื อ ง
ไปยั ง หัว หน าพรรคเพื่ อ ขออนุ มัติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง และเมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ให
หัว หนาพรรคมีห นั ง สือแจ ง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
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ข อ ๒๙ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่นๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่นๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
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(๒) รองประธานสภาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
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เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรคมี อํ า นาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนเปน ผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายให ร องประธานสาขาพรรคหรื อ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง มาร ว มประชุ ม ใหญ
ของพรรคแทนก็ได
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ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอ ยกวา สองร อยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข อ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหร องหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับ ตน ไมม าใหรองหัวหนาพรรค
ลํ า ดั บ ถั ด มาทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ป ระชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหร องเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้ง คณะกรรมการคัด เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ข อ ๔๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระ
การประชุมดวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตอ งจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปน ประธานที่ป ระชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก ตอ งใหโ อกาสแกผู ถู ก กล า วหาแกข อ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นายเถลิงยศ บุตุคํา
หัวหนาพรรค

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๖ ง
๒. นางอธิศนันท ไพศาลชัย
๓. นายเจริญ ชัยสวัสดิ์
๔. นางสาวรัชชสรา แกวเกิดมี
๕. นายบุญชวย พรมสกุล
๖. นางสาวชฎามณี สุขขกุญญ
๗. นางสาวกรวรรณ เจนจบ
๘. นางฉันทนา สัญญะโรจน
๙. นางสาวพัชรี พิรานรัมย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๑
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๒
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

