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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังไทยรักชาติ
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังไทยรักชาติ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๓/๒๕๕๖
ตั้งแตวัน ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีร ายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับ
พรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคพลังไทยรักชาติ ดังนี้
นโยบายพรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. นโยบายดานเกษตรกร
๑.๑ เนนการใชเทคโนโลยีเกษตรวิทยาศาสตรไอทีกับการพัฒนาดานการเกษตรใชเทคโนโลยี
ในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงพันธพืชตาง ๆ เพื่อใหชาวเกษตรกร สรางรายไดเพิ่มสูงขึ้นแตสามารถ
ลดรายจายจากตนทุนใหนอยลง
๑.๒ โครงการปลูกยางพารา ในภาคกลาง แลวแตพื้นที่ของแตละสถานที่นั้นๆ
๑.๓ รับประกันพืชผลการเกษตรทุกชนิด โดยรับประกันอยางนอยตองมากกวาตนทุนไรละ
ไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท และผลักดันสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรใหเปนสินคาสงออกเพื่อใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมและแปรรูปผลผลิตนัน้ ใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเพื่อปองกันผลผลิตลนตลาด
และสงผลเสียตอเกษตรกร
๑.๔ ใหมีการสรางนิคมการเลี้ยงสัตวในทุกจังหวัดพรอมยายสัตวสุกร เปด ไก เขานิคมภายใน
๒๐ ป ในพื้นที่ที่เหมาะสม ของแตละพื้นที่
๑.๕ สงเสริมเกษตรกรโดยใหเกษตรกรสรางผลิตภัณฑแปรรูป ตลอดป เพื่อเปนสินคาสงออก
และรัฐสงเสริมงบประมาณสําหรับเกษตรกรผูยากไร ไมมีพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยตองเชาทํากิน
รัฐจะเขามาจัดสรรหาที่ดินใหแกเกษตรกรเหลานั้น
๑.๖ ยกเลิกผลิตภัณฑการเกษตรประเภทที่มีพิษอันตรายทุกชนิด สงเสริมคิดคนปุยชีวภาพ
ที่สกัดจากธรรมชาติเปนหลัก เพื่อเปนเกษตรปลอดสารพิษ
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๑.๗ จัดใหมีโครงการเกษตรกรเพื่อการปลดหนี้ ครอบครัวเกษตรกรไรหนี้สิน เพิ่มรายได และ
เรงแกไขหนี้เกษตรกรโดยใชกฎหมายกองทุนฟนฟูกอบกูเกษตรกรพรอมกับเกษตรกรทุกครัวเรือนตองมี
ที่ดินทํากินเปนของตนเองทุกครัวเรือน อยางนอยครอบครัวละไมต่ํากวา ๒๐ ไร เปนอยางนอย และ
สามารถซื้อที่ดินไดในราคาที่ถูกกวาปกติ
๒. นโยบายดานสังคม
ใหพรรคพลังไทยรักชาติเขามาตรวจสอบสัมปทานและผลประโยชนของประเทศไทย เนื่องจาก
ปจจุบันนี้การทุจริตคอรรัปชัน่ ภายในประเทศมากมาย อาทิเชน สัมปทานเหมือง สัมปทานขอมูลขาวสาร
ซึ่งปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นจากการประมูลสัมปทานตางๆเหลานี้ โดยทุจริต หรือมีการไดมาโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ทางพรรคจึงเล็งเห็นไดวาควรที่จะใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวเพื่อเปนการพัฒนา
ประเทศชาติใหมีความเที่ยงธรรมมากขึ้นและปลูกฝงใหเยาวชนมีความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ใหประชาชนทุกครัวเรือนมีที่อยูอาศัยครอบครัวละไมต่ํากวา ๓๐ ตารางวา
๒.๑ ดานการศึกษาและศาสนา
พรรคพลังไทยรักชาติสงเสริมและสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษาในแตละสถาบัน ที่ไ ดรับ
รางวัลจากการแขงขันทางวิชาการประเภทตางๆใหเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีโดยรัฐจะเปนผูสนับสนุน
งบประมาณการศึกษาสําหรับผูที่สรางชื่อเสียงใหประเทศ เรียนฟรีตั้งแตอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖
และในระดับมหาวิทยาลัยใหมีการกูยืมทุนการศึกษาโดยไมเสียดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.๑.๑ พรรคพลังไทยรักชาติเล็งเห็นถึงความสําคัญการศึกษาตั้งแตอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายใหเนนหนักดานการออกกําลังกาย ปลูกฝงใหเด็กเกิดความรักชาติ หวงแหนแผนดิน ปลูกฝง
ใหเด็กกตัญูรักพอ แม และผูใหญ ปลูกฝงใหเยาวชนรวมกันเผยแพรทุกศาสนาแลวแตพื้นที่ ปลูกฝง
ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง และใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเขามาควบคุมตรวจสอบสถานศึกษา
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของอาจารยและนักเรียนแบบกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาใหเทาเทียมกับ
ประเทศตางๆทั่วโลกเพื่อเตรียมพรอมเขาสูอาเซียน
๒.๑.๒ หามสถานศึกษาเรียกใหมีการรับบริจาคอุปกรณการเรียนหรือสื่อการสอนไมวา
กรณีใดๆ สถานศึกษาเหลานั้น จะตองไดรับเงิน สนับ สนุนจากรัฐ บาลเปน หลักและสงเสริมใหเยาวชน
รักการอาน ฟง พูดและเขียน ภาษาตางๆอยางนอย ๓ ภาษา
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๒.๑.๓ ตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนในการรับบริการที่ไมไดรับความสะดวกและดําเนินการ
ลาชาหรือไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพแกบุคคลทุกระดับโดยเทาเทียมกัน เพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากหนวยงานของรัฐ
และเอกชน
๒.๑.๔ จะจั ด การการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นโดยรั ฐ ในลั ก ษณะให เ ปล าจนถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษาและจะจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยเนนการพัฒนาการอาชีพเปนหลัก
๒.๑.๕ เนนใหนักเรียนใสใจในการอานหนังสือโดยใหทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เนนรณรงค
กิจกรรมรักการอานอยางนอยอาทิตยละ ๓ ครั้ง วันละ ๒-๓ ชั่วโมงเปนหลักเพื่อเปนการพัฒนาแนวคิด
และสติปญญาเพื่อที่จะใหเยาวชนเหลานี้ไดมีสวนรวมในการเขาไปพัฒนาประเทศในภายภาคหนา
๒.๒ ดานสาธารณสุข
๒.๒.๑ สงเสริมดานการแพทยและการออกกําลังกาย
๒.๒.๒ การรักษาพยาบาลประชาชนทุกคนรักษาฟรี และเนนรณรงควิธีการรักษาประชาชน
โดยวิธีธรรมชาติบําบัดมากกวาวิธีเคมีบําบัด หรือผสมผสานการรักษาทั้งแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน
๒.๒.๓ สรางสนามกีฬาโครงการชุมชนหมูบานใหมีการออกกําลังกาย ในพื้นที่ทุกจังหวัด
เพื่ อ รณรงคใ ห เ ยาวชนห า งไกลยาเสพติ ด และจั ด ให ทางสาธารณสุ ข เข า มาตรวจสุ ข ภาพประชาชน
โดยทั่วถึงกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อปองกันโรครายแรงตาง ๆ และรักษาไดทันทวงที
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน
๒.๓ ดานขอมูลขาวสาร
๒.๓.๑ จัดตั้งใหมีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
โดยใหมีการถายทอดสลับสับเปลี่ยนในแตละชองเนนในแตละสาขาวิชานั้นๆ ของแตละมหาวิทยาลัยตางๆ
๒.๓.๒ พรรคสนับสนุนใหรัฐควรรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารที่ใหประชาชนรับรู
เรื่องราวขอเท็จจริงและรับทราบขอมูลที่ถูกตอง และกระจายเปดเผยขอมูลขอเท็จจริงอยางจริงจังเพื่อให
ประชาชนไดทราบขอมูลขาวสารดังกลาวโดยที่ไดรับขอมูลที่ถูกตองโดยแทจริง และจัดใหมีการตรวจสอบ
อยางเขมงวดเกี่ยวกับการรับหรือแกไขสัญญาณการสื่อสารตางๆ และการรวมประมูลสัญญาณในระบบ
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เครือขายตาง ๆ เพื่อใหมีความโปรงใสและเปนธรรมตอสวนรวมโดยไมเห็นแกประโยชนตนเองแตใหคํานึงถึง
ประชาชนสวนใหญใหมากขึ้น
๓. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน
๓.๑ สงเสริมนักคิดและคนมุงมั่นมุงหนาคิดคนในการผลิตในเรื่องตางๆ เชน ดานการเกษตร
และด านยุ ท โธปกรณ และคิ ด ค น ปุย วิ ท ยาศาสตรแ ละคิด ค น ปุ ยชี ว ภาพเพื่ อ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
พรอมคิดคนทางดานวิศวกรรม เชน ดานการทหารและอาวุธจึงสงเสริมทางดานผลิตคิดคนใหงบประมาณ
อยางเต็มที่ในการคิดคนผลิตจรวดนําวิถีใกล-ไกล ทั้งยานพาหนะทั้งทางบกทางเรือทางอากาศ และอาวุธ
ชนิดตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดเบาโดยประสานความสัมพันธดานอาวุธชนิดตาง ๆ กับประเทศบรูไน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพเหนือกวาและเพื่อความแข็งแกรงหรือเทียบเทากับประเทศอื่น ๆ
๓.๒ คิดคนดานการสื่อสาร คิดคนวางแผนระยะยาวสรางสถานีอวกาศลอยฟา และนําเทคโนโลยี
ดานการผลิตยานยนตตางๆ และเพื่อใชพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตยมาแปลงเปนพลังงานไฟฟา
โดยเนนใชระบบแสงโซลาเซลล และผูที่สามารถคิดคนไดจะไดรับรางวัลตอบแทน อยางสูงและพรอม
สวัสดิการเงินเดือนอยางสูงตามความเหมาะสมแลวแตความเหมาะสมของผลิตภัณฑ พรอมรับนักคิดนักคน
ชาวตางชาติที่เปนนักคิดนักคนดวยและใหสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนมูลคาที่สูงเชนเดียวกัน
๓.๓ สงเสริมดานผลิตภัณฑดานอาหารและยาเพื่อใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น
๓.๔ ไฟฟาสองสวางทั่วประเทศ โดยอาศัยพลังงานกังหันลมและพลังงานธรรมชาติเปนหลัก
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานคมนาคม
๔.๑ มีนโยบายระยะสั้นและยาวตลอดตอเนื่องของงบประมาณทุก ๆ ป ฝงวางทอระบายน้ํา
ริมแมน้ําลําคลองพรอมทั้งทําบอพักและบอบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กหรือและใหญตลอดสองฝงระยะหาง
แลวแตความเหมาะสมของแตละสถานที่ เพื่อปองกันภัยน้ําทวม สรางถนนตัดทั่วประเทศตามสภาพ
แตละจังหวัดโดยมีการปลูกตนไมยืนตนไมดอกตาง ๆ เพื่อประดับโครงการ
๔.๒ ตรึงราคากาซ–น้ํามันทุกประเภทและกาซหุงตม เพื่อใหเหมาะสมกับรายไดของประชาชน
ในปจจุบัน
๔.๓ สรางระบบควบคุมกลไกการตลาด และบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ดี เพื่อปองกันการแทรกแซง
กลไกตลาดและความเบี่ยงเบน ซึ่งจะเปนการบั่นทอนขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดของประเทศ
ในระยะยาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง
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๔.๔ สงเสริมอุตสาหกรรมของชุมชน และจัดแขงขันทั่วประเทศเพื่อเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการรวมลงทุนกับประเทศตางๆ
๔.๕ เน น ให โ รงงานอุ ต สาหกรรมใช เ ครื่ อ งตรวจสอบและควบคุ ม มลภาวะภายในโรงงาน
อยางเขมงวด ใหตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและธรรมชาติ
๔.๖ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิทางกฎหมายอยางเต็มที่
โดยไมยึด ถือถึง ตําแหนง หรือหนาที่ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
มีเปาหมายกระจายอํานาจการปกครองไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศเพื่อปองกันการทุจริตภายในทองถิ่น
และเขาตรวจสอบไดทันทวงที ปราบปรามและขจัดปญหายาเสพติดอยางเด็ดขาด สังคมไทยตองไรยาเสพติด
พรอมแกปญหาคอรรัปชั่น โดยใชกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อใหบานเมืองสงบสุขและเกิดความปรองดอง
สามัคคีกันในประเทศ
๔.๗ สรางสะพานกลับรถรูปเกือกมาทั่วประเทศ แลวแตความเหมาะสมของแตละจังหวัดนั้นๆ
เนนโดยเฉพาะเสนทางที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายทั่วประเทศ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา
ขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังไทยรักชาติ”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตงั้ แตวนั ทีน่ ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคพลังไทยรักชาติ” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PALANG THAI RAK CHART PARTY” มี ชื่ อย อ ภาษาไทย “พทรช.” และชื่ อ ยอ ภาษาอัง กฤษ
“PTRC.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคพลั ง ไทยรั กชาติ ใชเ ครื่ องหมายเป น อัก ษรย อคํา วา พทรช อยูภ ายในวงกลม
พื้นสีเหลือง ขอบสีแดง ภายในพื้นสีน้ําเงินดานบนมีตัวอักษรสีขาวภาษาอังกฤษคําวา PALANG THAI
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RAK CHART PARTY และดานลางตัวอักษรสีขาวภาษาไทยคําวา พรรคพลังไทยรักชาติ โดยมีดาว
สีขาวสี่ดวงคั่นระหวางตัวอักษร ดังภาพ

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
ชื่ อ พรรคพลั ง ไทยรั ก ชาติ หมายถึ ง อุ ด มการณ ใ นการต อ ต า นกลุ ม ผู มี อิ ท ธิ พ ลโดยใช
ดานกฎหมายตอสูเพื่อความยุติธรรมเพื่อใหประเทศชาติและเพื่อประชาชน ไดมีจิตสํานึกและรวมกัน
ตอตานคอรรัปชั่นทุกประเภทเพื่อที่จะใหปวงชนชาวไทยมีความรักใครสามัคคี และเกิดความหวงแหน
แผนดินซึ่งเปนที่อยูอาศัยและแหลงประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งปจจุบันนี้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณนั้นมีไมมากนัก
มีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนกันเพิ่มมากขึ้น มีการคอรรัปชั่นดานสัมปทานตางๆ เปนตน ทางพรรคจึงได
รวมกันสรางชื่อพรรคพลังไทยรักชาติ ขึ้นมาเพื่อเปนพลังในการผลักดันสงเสริมใหประชาชนมีความรักชาติ
ศาสนา และมหากษัตริย
วงกลมสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลือง หมายถึง ความเขมแข็งและความสวางสดใสของการผดุง
ความยุติธรรมเพื่อคอยรับใชประชาชน
ชื่อยอพรรคที่เปนตัวอักษรสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่มอบใหแกประชาชนทุกคน
ดวงดาวสี่ดวง หมายถึง ความอบอุนและความเอื้ออาทรแกผูที่ไดรับความไมเปนธรรม
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๕๗/๒ หมูที่ ๒ ตําบลสามควายเผือก อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย ๗๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๘๑๘๕ ๘๗๑๖๖
ขอ ๖ สาขาพรรคพลังไทยรักชาติที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกชื่อวา “สาขาพรรค
พลังไทยรักชาติ ลําดับที่.........จังหวัด.........................
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิก ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคานหรือไม
ก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
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
สภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเดิมตอไปก็ได
ข อ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง พรรคการเมื อ ง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
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(๒) มีสิทธิไดรับคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคคูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรค และให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึก ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับ สนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสง ลงสมัครรับ เลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
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(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิก และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต อ งไมโ จมตี ห รื อ
วิ พ ากษ วิ จ ารณ ส มาชิ ก พรรคด ว ยกั น หรื อ องค ก รของพรรคต อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเปด เผยต อบุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมือ งและทํ า หน าที่ ใ ห ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรมสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข อ 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 การเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
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(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรอง ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริห ารพรรคการเมื องมี ว าระการดํ ารงตํา แหน ง คราวละสี่ ปนั บ แต วัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตก รณี และอาจไดรับ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
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
แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการรับการเปลี่ยนแปลงจาก
ทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อยื่นตอ
คณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตางๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตางๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตางๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต า งๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนา ที่อื่ น ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็น สมควรซึ่ง ไม ขัด ต อกฎหมาย และ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(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) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิก มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบร ว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูรับสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติค ณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื องที่ ให สง ผู ใดเปน ผู สมัค รรับ เลื อกตั้ ง เป น สมาชิก สภา
ผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรค สงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง ไปยัง
หัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
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มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
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 กรรมการสาขาพรรคอยูมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรค
อื่นๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ คคลที่จ ะไดรับ เลื อกตั้ งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ งมีผู รับ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
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
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่
แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธานสาขาพรรค
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 มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
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ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข า ทํ า หน า ที่ แ ทน จนกว า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วา ง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหน งทั้ง คณะ ใหป ระธานสาขาพรรคมีอํานาจใน
การเรี ย กประชุ ม ใหญ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุ ด ใหม ภ ายในสี่ สิ บ ห า วั น
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
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ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมไดใหมอบหมายให
รองประธาน สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป นสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ
เขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคนจึงจะเปน
องคประชุม
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
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หัว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

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 และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธาน ที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อ ใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
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
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เปนประธานที่ประชุมและใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บัญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยสองเดือนครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเป น ผู กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม หรื อ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต าม
ความจําเปนหรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
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) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคา หรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พย สิ น และประโยชน อื่น ใดอัน อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวน ตอหัวหนาพรรคเพื่อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลัง จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยรักชาติ จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายสุเทพ เขมแข็งปรีชานนท
หัวหนาพรรค
๒. นายวีระวงศ กลิ่นอุบล
รองหัวหนาพรรค
๓. นายอัครพัชร ภัทรสินไพบูลย
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสรศักดิ์ ดีสุขใส
เลขาธิการพรรค
๕. นายปณณวิชญ ปยวิทยาพัฒน
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางสาวกัญจนชญา สุธาวิศิษฎกุล
เหรัญญิกพรรค
๗. นายเกษม สายทอง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายสมพงษ ขุนธเกตุ
โฆษกพรรค
๙. นางสาวอภิญญา มูลทรงเกียรติ์
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

