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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคคนไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ (๖) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรคคนไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๗/๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด
นโยบายพรรค ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคคนไทย
ดังนี้
นโยบายพรรคคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคคนไทย ยึดมั่นในอุดมการณวา จะซื่อสัตยในหนาที่ ซื่อตรงตอแผนดินเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ แ ละประชาชน ภายใต กรอบคุณ ธรรมและระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนพระประมุข พรรคคนไทยกําหนดนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับอุดมการณดังกลาว ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
- พรรคคนไทย ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีกฎหมายเปนกติกาของสังคม
พรรคคนไทย ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การปกครองโดยบั ง คั บ ใช กฎหมายที่ มี อ ยูอ ย า งจริ ง จั ง เพื่ อให เ กิ ด
ความสงบเรียบรอยและเทาเทียมกันในสังคม และเพื่อสงผลใหเกิดการลดชองวาง ลดโอกาสในการทุจริต
เรียกรับผลประโยชนของขาราชการ และนักการเมือง และสนับสนุนใหมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีอ ยูเ ดิม ใหทั น ต อสภาพเศรษฐกิ จสัง คม รวมถึง ให ทัน ต อการทุจ ริต ในวงราชการและนัก การเมือ ง
พรรคคนไทย เห็นวา หากการเมืองการปกครองของประเทศเปนไปดวยทุกคนในสังคมเคารพตอกฎหมาย
ที่มีการบัง คับ ใชอยางจริงจัง บานเมืองจะเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีการทุจริต คอรรัปชั่น
ประชาชนไดรับความเทาเทียมกัน บานเมืองสงบสุข
- สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความรูกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดของตนตามกฎหมาย
ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาพิพากษาคดีใหเกิดความเปนธรรม รวดเร็ว คัดเลือกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ที่มีความรู มีประสบการณใหเพียงพอตอการอํานวยความยุติธรรมและกลาใหความเปนธรรมตามกฎหมาย
- เพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู มีประสบการณ
อยางแทจริงและเพิ่มการตรวจสอบประเมินผลการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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๒. นโยบายดานสังคม ความมั่นคง และวัฒนธรรม
ดานศาสนา
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออันดีของประชาชนและสงเสริม
ใหความรู ใหคนไทยทุกศาสนา ทุกลัทธิความเชื่อมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
ดานการสาธารณสุข
- ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกแหง ควบคุมราคา
คารักษาของโรงพยาบาลเอกชนใหเกิดความเปนธรรม
- สนับสนุนใหแตละชุมชนมีการบริการทางดานสาธารณสุขอยางเพียงพอและใหมีการบริการ
ที่รวดเร็ว มีคุณภาพ จัดใหมีแพทยและพยาบาลอยางเพียงพอทั่วประเทศอยางเทาเทียมกัน
- นําเทคโนโลยีดานการสื่อสารไรสายมาใชในการใหบริการดานสาธารณสุข ในที่พื้นที่หางไกล
ดานการแรงงานและสวัสดิการ
- สงเสริมพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ สงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงแรงงานคุณภาพ
เพื่อใหตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ใหความรูกับแรงงานในเรื่องสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงได
ของตนตามกฎหมาย เพื่อไมใหแรงงานถูกนายจางเอาเปรียบ และใหความชวยเหลือทางกฎหมายตอลูกจาง
ที่มีปญหาเรื่องการจางงานกับนายจาง
- ควบคุมแรงงานตางดาวในประเทศใหมีปริมาณที่เหมาะสม ไมมากจนเกินไปและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย อยางเปนรูปธรรม
ดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
- สงเสริมพัฒนาใหนักวิจัยของประเทศไทยสามารถสรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณใชไดเอง
เปนการประหยัดงบประมาณดานการปองกันประเทศ
- ปรับปรุงสวัสดิการของทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวใหดีขึ้นเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการรับใชประเทศชาติ
- สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของกองทัพ เพื่อใหกองทัพมีความพรอมในการรักษาไวซึ่งอธิปไตย
พั ฒ นากํ า ลั ง สํ า รองให มี ค วามพร อ มในทุ ก ภาวะของประเทศ การส ง เสริ ม การพั ฒ นาประเทศและ
การปองกันบรรเทาภัยสาธารณะ
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- กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการแกปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดภาคใต
อยางเปนรูปธรรม โดยยึดมั่นหลักความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของประชาชนทุกคนในประเทศ
โดยไมเลือกปฏิบัติ
ดานเด็ก สตรี และผูดอยโอกาส
- ปรับปรุงกฎหมายที่ลักษณะในการเลือกปฏิบัติตอเด็ก และสตรี ใหเกิดความเทาเทียมกัน
และออกกฎหมายเพื่อใชบังคับ แกบิดา มารดา หรือผูปกครอง ที่ไมสามารถดูแลเลี้ยงดูบุต รของตน
ใหมีสุขภาพที่ดีได
- เพิ่มหนวยงานของรัฐที่จะเขามาดูแลและสงเคราะหผูดอยโอกาส โดยกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการใหการสงเคราะหชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมและสงเสริมอาชีพใหแกผูดอยโอกาสในสังคม
- การจัด การใชแ รงงานเด็กและสตรีอยางไมเปน ธรรม รวมถึงการออกมาตรการเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศของสตรีในสถานที่ทํางาน
- ปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
สตรีโดยเพิ่มโทษ และบังคับใชอยางจริงจัง
๓. นโยบายดานการศึกษา การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สงเสริมใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย ปฏิรูประบบการศึกษา
โดยยึดหลักใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดโดยเทาเทียมกัน ในทุกพื้นที่ของประเทศ
- ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถวิเคราะห เหตุและผล และ
การประยุกตใชงานจริง
- สงเสริมอาชีพครู อาจารย ซึ่งเปนบุคลากรทางการศึกษาใหมีรายไดที่ดีขึ้นเพื่อสงเสริมจูงใจ
ใหคนที่มีความรูความสามารถ เขามาเปนบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณสําหรับการสงเสริม
ความรูความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษากับประชาชน
- เปดสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสาขาอาชีพที่มีความตองการในตลาดแรงงานเพื่อลดปญหา
บัณฑิตตกงาน รวมถึงการรับประกันการมีงานทําของบัณฑิต
- สง เสริ ม ผลงานวิจั ย ทางวิ ท ยาศาสตร ของนั กวิ จั ย ไทย ผลั กดั น ใหนํ า ผลงานวิจั ย มาใช ไ ด
ในเชิงธุรกิจพาณิชยกรรม
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- รวมมือกับตางประเทศทางดานการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ
- สงเสริมใหทุนการศึกษากับนักวิจัยไทยเพื่อใหไปศึกษา อบรม ที่ตางประเทศเพื่อรับเอาเทคโนโลยี
เขามาพัฒนาประเทศ
- นําเทคโนโลยีดานการสื่อสารไรสายมาใชในการใหการศึกษาในที่หางไกลอยางเปนรูปธรรม
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการวิจัยของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ
๔. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
- สงเสริมดานการสงออกผลิตผลทางการเกษตรของไทย โดยรัฐเปนผูหาตลาดตางประเทศ
และเปนคนกลางในการซื้อขายกับตางประเทศ โดยกําหนดราคาจากกลไกการตลาด
- ดําเนินการใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับการลดตนทุนในการผลิต รวมถึงหาแหลงเงินทุน
ใหแกเกษตรกรเพื่อนําไปเปนทุนในการผลิต
- บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรอยางจริงจัง จัดหาที่ดินทํากินใหแก
เกษตรกรที่แทจริงใหเพียงพอ เกษตรกรจะไดไมตองเชาที่ดินนายทุนเพื่อทําเกษตรกรรม อันเปนการลดตนทุน
ในการผลิต
- ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของสหกรณ ก ารเกษตรให เ ป น ไปอย า งโปร ง ใส และเป น ธรรม
เพื่อไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากสหกรณ
- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรในแตละภูมิภาค
๕. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคคนไทย มีนโยบายดานเศรษฐกิจโดยการลดรายจายใหกับประชาชน เนื่องจากปจจุบัน
แมวาประชาชนทุกคนจะมีรายไดเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาแลว พบวา ไมมีเงินออมและไมมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น พรรคคนไทยเล็งเห็นถึงปญหานี้จึงมุงเนนที่จะลดรายไดใหแก
ประชาชนเปนสําคัญ เนนการบริโภคสินคาที่มีตนทุนการผลิตต่ําแตมีคุณภาพและมีราคาสินคาที่เปนธรรม
และสอดคลองกับตนทุนการผลิต และควบคุม วางหลักเกณฑในการกําหนดราคาสินคา เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมของราคาสินคา สงเสริมสนับสนุนสินคาที่เปนของคนไทยซึ่งมีคุณภาพและราคาเหมาะสม
เพื่อใหเงินหมุนเวียนอยูในประเทศ ลดผลประโยชนของพอคาคนกลางเพื่อใหสินคามีราคาลดลง
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๖. นโยบายดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชพลังงานจากน้ํามันที่สูงขึ้นในแตละป โดยเกือบทั้งหมดตองนําเขา
จากตางประเทศ และราคาน้ํามัน ในตลาดโลกมีราคาสูงอยางตอเนื่อง เปนเพราะทุกประเทศในโลก
มี ค วามต อ งการใช พ ลั ง งานจากน้ํ า มั น มากขึ้ น ด ว ย ซึ่ ง ในระยะยาวจะเกิ ด ภาวะขาดแคลนน้ํ า มั น ได
ซึ่งพรรคไดตระหนักถึงขอนี้จึงไดกําหนดนโยบายดานพลังงานดังตอไปนี้
- การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานจากขยะ พลังงานชีวมวลกาซชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน
- พัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก สงเสริมการปลูกพืชพลังงาน เชน ปาลม น้ํามัน สบูดํา
หญาพลังงาน
- จัดระบบการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ สรางเครือขายเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ทั้งในและตางประเทศ
- ลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนการสรางโรงไฟฟาชุมชน เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับแตละพื้นที่
และประเทศ
- พัฒนาการบริหารจัดการและแกปญหาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
- ลดผลกระทบมลภาวะดานสิ่งแวดลอม ทั้งอากาศเสีย น้ําเสีย ขยะอันตรายและอื่น ๆ
- ออกมาตรการควบคุม มลพิษทางอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบังคับพรรคคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคคนไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันท
กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคคนไทย” ชื่อยอภาษาไทย “คท.”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “KHONTHAI PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “KT.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคคนไทย ใชเครื่องหมาย วงกลมหาวงลอมรอบตัวอักษร “ฅ” มีรูปลักษณะดังนี้

(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
วงกลมสีแดง หมายถึง ชาติไทยที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คนไทยในชาติจึงตองดํารง
รักษาชาติไทยไวใหอยูสืบไป ดวยความรักความสามัคคี
วงกลมสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ กลาวถึง ศาสนาหรือลัทธิที่คนไทยทุกคนในชาติควรมี
และยึดมั่นเพื่อเปนแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิต
วงกลมสีน้ําเงิน หมายถึง สถาบัน พระมหากษัตริย อันเปนจุดศูน ยรวมใจซึ่ง คนไทยทุกคน
เคารพและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองคที่ทําใหคนไทยทุกคนมีแผนดินอาศัย
และชาติไทยมีเอกราชมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
วงกลมสี ดํ า ด า นในมี สั ญ ลั ก ษณ อัก ษร “ฅ” สี ข าว หมายถึ ง เปรี ย บสภาพสั ง คมป จ จุ บั น
ที่มีความแกงแยงชิงดี ความแตกแยก และการแสวงหาผลประโยชนของคนที่ไดเปรียบในสังคม สิ่งเหลานี้
เปนเหมือนความมืดมิดในสังคมไทย สัญลักษณอักษร “ฅ” สีขาว นั้น เปรียบหมายถึงคนไทยที่อยู
ในชาติในสังคม แมสังคมจะเปนอยางไร คนในชาติในสังคมตองเปนคนดี บานเมืองจึงจะอยูรอด
ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้ง อยู ณ บานเลขที่ ๒๗๔ ซอยศูนยวิจัย ๔ ถนนพระราม ๙
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๓๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคคนไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา “สาขาพรรคคนไทย
ลําดับที่....... จังหวัด.......”
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูระหวางการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมื อ งอื่ น โดยมี ส มาชิ ก พรรครั บ รองไม น อ ยกว า สองคน ตามสถานที่ ที่ พ รรคกํ า หนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพรอมดวย
คําคัด คาน (ถามี ) เมื่อคณะกรรมการบริห ารพรรคมี มติใหรับ สมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น มี สิทธิไ ดรั บ
บัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และต องชี้แ จงเหตุผลในการคัด คา นประกอบด ว ยคํา คัด คา นใหยื่ น ตอนายทะเบียนสมาชิ กพรรคหรื อ
นายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมี
คําคัดคานหรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
เปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออก เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือ
มีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค
การลาออกของสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณ
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว มิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพ
ของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวง
ที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
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(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เป น ผู ที่ มี ค วามรู มี อุ ด มการณ อ ย า งแรงกล า และยึ ด มั่ น ในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป นผู ที่ ไม มี ป ญหาขั ดแย งหรื อข อบกพร อง จนได รั บการตํ าหนิ จากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดว ย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู ที่ พ รรคได พิ จ ารณาส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ ก ระดั บ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
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(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน เพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่ว ไป อัน จะสง ผลใหการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข
ตามวิ ถี ท างระบบรั ฐ สภาเป น ที่ ศ รัท ธาและเชื่ อ มั่ น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึ ง ได กํ า หนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอ มูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุนเตือน
ใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของประชาชนเหลานั้น
มากยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูท างการเมืองหรือการดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนือ่ ง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุกระดับ ตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต อ งไม โ จมตี ห รื อ
วิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคใหรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการการบริหารพรรค ตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวน ตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
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ขอ ๒๑ กรรมการบริห ารพรรคการเมื อง มีว าระการดํ ารงตํ าแหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต
วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับการเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อพนตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (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
แทนตําแหนงที่วา ง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทํ า หน า ที่ แ ทน โดยให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายในสี่สิบ หาวั น
นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงจากนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห
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คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนง
อยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ แตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรการเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่ง การใด ๆ เพื่ อใหการดําเนิ น งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
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(๙) กําหนดใหมี การประชุ มพรรคอยา งน อยป ละหนึ่ งครั้ ง และรายงานกิจการดานตา ง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ง แผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํา นาจหน า ที่อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็น สมควร ซึ่ ง ไมขั ด ต อกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรี ยกประชุม ใหญข องพรรคการเมื องตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งของพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรค ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินและงบการเงิน
ของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรค มีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง
ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรค สงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง หนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ เ ป น ที่ ทํ า การสาขาพรรคการเมื อ ง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด 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
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต
วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่น ายทะเบียน
พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลว เลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัด ตั้ง ขึ้น เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน สามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรค ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่สาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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(ค) เปนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ป ระธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อพนตําแหนงกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหประธาน
สาขาพรรคแตงตัง้ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองประธานสาขาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการ
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สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ 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
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการสาขาพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข า รว มประชุ ม ใหญ ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม สามารถเขา รว มประชุ มใหญ ไ ด
ใหมอบหมายรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ตามมาตรา ๖๒ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรค ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญ วิสามัญอาจมีได เมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อ
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมือง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึง จะเปนองคป ระชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
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ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการคัดเลื อกผู สมั ครรั บเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมาของประชาชน
ในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การลงมติเลือกบุคคล
ตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํา บอกกล า วเรี ย กประชุ มใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ขอ ๔๖ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริห ารพรรคมาประชุม
ไม น อยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่มี อ ยูใ นขณะนั้ น จึง จะเป น องค ป ระชุ ม
ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ให ร องหัว หนาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํา หนา ที่เป น ประธานในที่ป ระชุ ม แทน และให เลขาธิก ารพรรค
เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรค ตองจัดใหมีการประชุมสาขาพรรคการเมือง อยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมือง ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ในกรณีที่การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชีของ
สาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลว เสร็จภายในสิบ หาวัน นับ แตวันสิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น ใด อัน อาจคํานวณเปน เงินได ที่ไ ดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๖๑ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจให ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรค เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัต ติ เสนอมาจากคณะกรรมการการบริ ห ารพรรค หรื อจากสมาชิ กพรรคไมน อยกว า
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
หลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคคนไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคคนไทย จํานวน ๘ คน ประกอบดวย
๑. นายอุเทน ชาติภิญโญ

หัวหนาพรรค

๒. นายสิสวัตม ธรรมประดิษฐ

รองหัวหนาพรรค

๓. นายฐกฤต ปานขลิบ

เลขาธิการพรรค

๔. นายฉันทวิทย เทียมรัตนานนท

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางสาวสุบรรย เอี่ยมศรี

เหรัญญิกพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ ง
๖. นายธนาพงศ คานิยอว
๗. นายปวริศ ผุดผอง
๘. นายสุนาทร คานิยอว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

