เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเมืองไทยของเรา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเมืองไทยของเรา ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๔/๒๕๕๖ ตั้งแต
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเมืองไทยของเรา ดังนี้
นโยบายพรรคเมืองไทยของเรา พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. นโยบายดานการศึกษา
๑.๑ ผลักดันใหการศึกษาเปนวาระแหงชาติ ที่ทุกรัฐบาลและทุกคนในชาติตองรับผิดชอบรวมกัน
โดยจัดใหมีการระดมความคิดดานการศึกษาของชาติขึ้น มีการกําหนดแผนการปฏิบัติใหเกิดผลในระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว แลวดําเนินการใหเปนไปตามแผนนั้นเพื่อใหการศึกษาของชาติมีความเชื่อมโยง
ตอเนื่อง
๑.๒ แกไขปญหาหนี้สิน-รายไดของขาราชการและพลเมืองของประเทศอยางเปนรูปธรรม
๑.๓ จัดสรรเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน ตั้งแตขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนเงินจํานวน
ตั้งแต ๓ ลาน ๕ ลาน ๗ ลาน นําฝากในชื่อบัญชีโรงเรียนแบบฝากประจํา ซึ่งสามารถเบิกเงินมาใชจาย
บริหารไดเฉพาะดอกเบี้ยเทานั้น เงินตนใหคงสภาพไว
๑.๔ ปรับปรุง พัฒนา อุดหนุน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยูแลวทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๕ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรม คุณธรรม และวิชากฎหมาย
เบื้องตนที่ประชาชนควรรู เขาบรรจุเขาในภาคการศึกษาตั้งแตระดับประถม
๒. นโยบายดานการเกษตร
๒.๑ พรรคเมืองไทยของเรา จะพัฒนารูปแบบการเกษตรที่ทันสมัยรวมไปถึงการรวมกลุมผลผลิต
ของการเกษตรออกสูตลาดดวยเกษตรกรเอง จัดสรางยานอุตสาหกรรมใหกลุมเกษตรกรเปนผูควบคุมการผลิต
ภายในประเทศและการสงออกสูตลาดสากล
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๒.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะเพิ่ มรายไดใหกับสินค าการเกษตรและสิ นคาอื่ นที่จํ าเป นโดย
การจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อผลการผลิตเขาสูตลาดสากลโดยไมผาน
พอคาคนกลาง
๒.๓ พรรคเมืองไทยของเรา จะเพิ่มการชลประทานที่ทันสมัยใหพอเพียงกับเกษตรกรอยางพอเพียง
๒.๔ พรรคเมืองไทยของเรา จะดําเนินการจัดระบบโครงสรางดานการเกษตรแนวใหมสงเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน การปลูกพืชสมุนไพร
๒.๕ พรรคเมืองไทยของเรา จะดําเนินผลผลิตทางการเกษตรใหเปนสินคาที่แปลงรูปแลวเปน
ของคนไทย เพื่อใหคนไทยไดใชสินคาดีราคาถูก เชน นํายางพารามาผลิตเปนยางรถยนต ฯลฯ
๒.๖ พรรคเมืองไทยของเรา จะฟนฟูสินคาการเกษตรในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓.๑ พรรคเมืองไทยของเรา จะจัดตั้ง “ธนาคารคนไทย”เพื่อเปนแหลงเงินทุนของคนไทยทุกคน
กลาวคือ คนไทยทุกคนสามารถใชสิทธิในความเปนคนไทยกูเงินจากธนาคารคนไทย ไดคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถวน) โดยใชบุคคลค้ําประกันสองคนไมตองมีหลักทรัพย หากรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมบุคคล
ตั้งแต ๓ คนขึ้นไป มีโครงการฯหรือแผนงานใหนําเสนอคณะกรรมการจังหวัดสามารถกูยืมไดโดยไมจํากัด
ตามโครงการฯ หรือแผนงานนั้น ๆ
๓.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ
๓.๓ พรรคเมืองไทยของเรา จะจัดระบบดานการเงิน การคลัง การใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหงบลักษณะสมดุล และพัฒนาไปสูระบบเกินดุล
๓.๔ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยว ใหสังคมโลกไดรับรู
ความสวยงามของไทย
๓.๕ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในทุกภาคสวน
เพื่อสืบสานประเพณีโบราณใหคงอยูสืบไป
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๔. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ พรรคเมืองไทยของเรา ใหความสําคัญแหลงทรัพยากรของชาติทุกพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูในทองถิ่นใหประชากรไทยที่อาศัยอยูในทองถิ่นนั้นเปนผูดูแลและบริหารจัดการ
๔.๒ พรรคเมืองไทยของเรา ตระหนักดีวาทรัพยากรเปนของคนไทยทุกคน ฉะนั้นเราจะดําเนินการ
ตามกฎหมายอย างเข็ มงวดกั บ ผู บุ กรุ กที่ ทํ าลายทรั พยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรั พยากรป าไม เพื่ อให
ทรัพยากรธรรมชาติดํารงอยู สืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง และจะปรับปรุง ฟนฟู พัฒนา พื้นที่ที่ถูกบุกรุก
ทําลายเหลานั้นกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว
๕. นโยบายดานสวัสดิการสังคม
๕.๑ พรรคเมืองไทยของเรา จะจัดตั้งกองทุน “คนไทย” เพื่อชวยเหลือคาจัดการศพ คนไทย
ทุกคนเมื่อเสียชีวิตลงจะไดรับการชวยเหลือคาจัดการศพ ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
๕.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนคนไทยทุกสาขาอาชีพไดรับ
สวัสดิการดานการบริการจากรัฐอยางทั่วถึงเหมาะสม
๕.๓ พรรคเมืองไทยของเรา จะดําเนินการจัดหาที่อยูอาศัยและอาชีพใหกับผูที่ไมมีที่อยูอาศัย
ไมมีผูดูแล ขอทาน ฯลฯ
๕.๔ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
๕.๕ พรรคเมืองไทยของเรา จะปรับปรุงและแกไขเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ การจัดเก็บ การทิ้งขยะ
และนํามาใชใหม
๖. นโยบายดานความยุติธรรม
พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางทั่วถึง
และเท าเที ยมกั น โดยเมื่ อประชาชนคนไทยผู ห นึ่ ง ผู ใดถู กฟ องถู กดํ าเนิ น คดี ต กเป น จํ าเลยในคดี แ พ ง
หากมีฐานะยากจนไมไดรับความเปนธรรมและประสงคจะตอสูคดี รัฐบาลจะตองจัดหาทนายความใหโดย
ไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
๗. นโยบายดานการกีฬา
๗.๑ พรรคเมืองไทยของเรา จะสนับสนุนสงเสริมใหคนไทยหันมาเลนกีฬาอยางแพรหลายจริงจัง
เพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อความสามัคคี เสริมสรางเยาวชนทํางานเปนทีมหางไกลยาเสพติด
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๗.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะจัดตัง้ ๑ จังหวัด ๑ ศูนยกีฬา มวยไทย เพื่ออนุรักษกีฬามวยไทย
ใหเปนกีฬาของคนไทยทั้งชาติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาจัดระบบระเบียบใหเปนกีฬาอาชีพ และพัฒนาสูสากลโลก
๘. นโยบายดานการปราบทุจริต
๘.๑ พรรคเมืองไทยของเรา จะผลักดันรางกฎหมายการใหรางวัลนําจับกรณีการชี้เบาะแสวา
มีการทุจริตเกิดขึ้นจากการ จัดซื้อ จัดจาง และกรณีที่จายเงินไมครบตามจํานวน ของภาครัฐ ผูใดสามารถ
ชี้เบาะแสใหกบั สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) วา มีการทุจริต และไดแจงขอมูล
ใหกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปราม
การทุ จริ ต แห งชาติ (ปปช.) ชี้ ว ามี มู ล รั ฐจะจ ายเงิ น ให กั บผู ชี้ เบาะแส เป น จํ านวนเงิ นร อยละ ๓๐
ของจํ า นวนเงิ น ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก รั ฐ และจะจ า ยให กั บ ผู ชี้ เ บาะแสเพิ่ ม อี ก ร อ ยละ ๓๐
ของจํานวนเงินที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหลังจากที่ศาลพิพากษาวามีความผิดและคดีถึงที่สุด
๘.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะรณรงคใหสังคมไทยทุกสาขาอาชีพ ไดเห็นไดตระหนักถึงผลราย
ของการทุจริตที่เปรียบเสมือนมะเร็งรายที่คอยบั่นทอนความเจริญรุงเรืองของประเทศ
๘.๓ พรรคเมืองไทยของเรา จะดําเนินการและสงเสริมพัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหภาครัฐเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด
๘.๔ พรรคเมืองไทยของเรา จะดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพลในพื้นที่และการเก็บ “สวย”
อยางผิดกฎหมายของบุคคลหรือกลุมผูที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ทําใหประชาชนเดือดรอน โดยจะดําเนินคดี
อยางเด็ดขาด
๙. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๙.๑ พรรคเมืองไทยของเรา มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ศรัทธาในระบอบรัฐสภาจะไมยุยงสงเสริมการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย แตกแยก
ของคนในชาติแตจะผลักดันสงเสริมใหเกิดความปรองดอง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติใหเปน
รูปธรรม
๙.๒ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนคนไทย ไดศึกษาเรียนรูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางถองแท รวมทั้งเรียนรูการอยูรวมกัน
ของคนในสังคมอยางมีความสุข
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๙.๓ พรรคเมืองไทยของเรา จะสงเสริมการกระจายอํานาจ ใหการปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
หนาที่มากขึ้น เนื่องจากเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด เพื่อใหเปนที่พึ่งพาอาศัยของ
ประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
ขอบังคับพรรคเมืองไทยของเรา พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเมืองไทยของเรา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ พรรคนี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองทีใ่ ชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเมืองไทยของเรา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“MUEANGTHAI KHONG RAO PARTY” ใชชื่อยอวาภาษาไทยวา “มขร.” ใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา
“MKR.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเมืองไทยของเรา ใชเครื่องหมาย เปนรูปวงกลมซอนกัน ๓ วง ภายใน
วงกลมด า นในมี ตั ว อั ก ษรย อ ว า “มขร” สี อั ก ษร สี ตั ว อั ก ษรเป น สี เ ขี ย วใบไม ด า นล า งตั ว อั ก ษร
“มขร” มีอักษรวา “คิดได ทําได” ตัวอักษรสีเขียวใบไม วงกลมที่สองพื้นสีเขียวดวยอักษรสีขาว
ดานบนเขียนตามสวนโคง วา พรรคเมืองไทยของเรา กึ่งกลางซาย-ขวา ของวงกลมเปนรูปดอกจันทร
สีทองดานละ ๑ ดอก และดานลางของวงกลมที่ ๒ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “MUEANGTHAI
KHONG RAO PARTY”
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(๒) ความหมายตราพรรคเมืองไทยของเรา คือ ความเจริญรุงเรือง ความอุดมสมบูรณ
ความรัก ความสามัคคี สีประจําพรรค สีเขียว (ใบไม) ความหมาย สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
ความเจริญรุงเรือง
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๘ หมูที่ ๑๗ ตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
ขอ ๖ สาขาพรรคเมื องไทยของเรา ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ให จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใดให เรี ยกว า “สาขา
พรรคเมืองไทยของเรา ลําดับที่ .................... จังหวัด ................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลว ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนเองมิไดเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
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คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคานหรือไม
ก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่สั ง กัด พรรค และมติ ดัง กล าวต องมีค ะแนนเสีย งไมน อยกวาสามในสี่
ของจํ า นวนกรรมการบริ ห ารพรรคและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้ ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้น สุด ลงนั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ วิ นิจ ฉั ย แต ถ าศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จฉั ย วา มติดั ง กล า วมี ลั กษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
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ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปน ผูที่พรอมจะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่ อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของ
พรรคดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
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(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู ก ารบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเอง และครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรค เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่ ว ไปอั น จะส ง ผลให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
อาชีพเพื่ออบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมใหมีและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมื องหรื อการดํ าเนิน กิ จกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมือง อยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตอง
ยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
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(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรม และอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบาย และขอบังคับพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและ
ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปน คณะกรรมการบริห ารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวม
ประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริห ารพรรคการเมื องมีว าระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับ แตวัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคว า งลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริห ารพรรควางลงไมน อยกว ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริห ารพรรค
ทั้งหมด
เมื่ อ ตํา แหนง หั ว หน า พรรคว างลง ให ร องหัว หน าพรรคตามลํา ดั บ ทํา หน าที่ แ ทน
หัวหนาพรรคถาไมมรี องหัวหนาพรรคใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรค ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
พรรคและ ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลื อกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
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(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตง ตั้ง และถอดถอนผูป ฏิบัติง านของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เป น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและเป น ผู เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ งให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและใหรั บ ผิด ชอบโดยตรงจากหั ว หน าพรรคหรือ รองหัว หนา พรรคในกิจ การ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปน เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รว ม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
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(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหน าที่รั บ ผิด ชอบตามที่เ ลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีห นาที่ในการควบคุม รายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับสมัครการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจ ารณาสง ผูสมั ครรับ เลือกตั้ งเปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรทั้ งแบบแบง เขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่สงใหผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และ
ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยังหัว หนาพรรคเพื่อขออนุมัติ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับ อนุมัติแลว ให
หัว หนาพรรคมีห นั ง สือแจ ง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ 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 ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมื อ งมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต วั น ที่
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ รองการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ ง หรื อ นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย น
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พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรคและ
ใหลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบ ตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับ เลือกตั้ง เปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(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 ตามกฎหมาย ในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในสี่สิบหาวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
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(ก) เป น ผู แ ทนของสาขาพรรคและเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในกิ จกรรมทั้ ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมา
ลําดับตน ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจายเงิน
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธาน
สาขาพรรคแตงตัง้ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง 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) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
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เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
ในการเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรค ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารว มประชุมใหญข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตราที่ ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบตามมาตรา ๒๖
ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไ ดเมื่อสมาชิกพรรคซึ่ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรคซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใด
จะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนสาขาพรรคการเมือง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๐ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
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
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรค ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
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(๔) การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค
การเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอ จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมดรว มกัน ขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอใหมีป ระชุมพิ เศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริห ารพรรค ตองมีกรรมการบริห ารพรรคมาประชุม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติห นาที่ไ ดใหรองหัว หนาพรรค คนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุม แทน และให
เลขาธิการพรรคเปนเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ตองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคอยางนอยกึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไม ม าประชุ ม ให ร องประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองประธานสาขาพรรคไม ม าหรื อ ไม อ ยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการ สาขาพรรค จํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระ หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธาน หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน
และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญ ชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบ หาวัน นับแตวัน
สิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายไดดังนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอนื่ ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไหรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการ สอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิก ต องใหโ อกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ขอ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิก
พรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคเมืองไทยของเราตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรค
ที่เหลือภายหลังจากการยื่นชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเมืองไทยของเรา
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพรรคเมืองไทยของเรา จํานวน ๑๗ คน คือ
๑. สิบเอก พิษณุ พุทธสิม
หัวหนาพรรค
๒. รอยเอก สมาน บุญรินทร
รองหัวหนาพรรค
๓. รอยตรี ปวิช พงษมณี
เลขาธิการพรรค
๔. รอยตรี กิตติพงษ ศรีขัดเคา
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวประภาสิริ พุมเอี่ยม
เหรัญญิกพรรค
๖. รอยตรี เสถียร เสถียรธรรมกูล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. รอยตรี นิคม คุณธรรม
โฆษกพรรค
๘. รอยตรี สุรพล ตรีโพลา
กรรมการบริหารพรรค
๙. รอยตรี เทพโยธิน มีลาภ
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายพรชัย เดชทุงคา
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. รอยตรี วันชัย ฉิมนาค
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. รอยตรี เรืองศิลป สินเปยง
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. รอยตรี โสภณ มงคลสุวบัณฑิต
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. จาสิบเอก สงวน มูลหลา
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕. นางสาวสินีนาฏ เนียมเกตุ
๑๖. นางสาวจิราพรรณ พิมพวรรณวงศ
๑๗. นางบุญรัส เจริญราช
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตัง้
นายทะเบียนพรรคการเมือง

