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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคเงินเดือนประชาชน ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๖/๒๕๕๖
ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๖ โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อง ข อบั ง คั บ
พรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเงินเดือนประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๖
แนวนโยบายพรรค
พรรคเงินเดือนประชาชนไดรวบรวมสาระสําคัญที่เปนปญหาความเดือดรอนและความตองการของ
ประชาชนมาจัดทําขึ้นเปนนโยบายของพรรคทั้งหมด ๑๑ ดาน โดยในแตละดานนั้น พรรคไดเตรียมจัดหา
มาตรการรองรับที่สามารถปฏิบัติในการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ไวสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคตอไป โดยสรุปสาระสําคัญของนโยบายในแตละดาน
ดังนี้
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของประเทศ
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีมาตรการเพื่อพัฒนาระบบพรรคการเมือง และนักการเมือง
ของประเทศใหมีความรูความสามารถมีป ระสิทธิภาพ ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความจริง ใจ
ความเสียสละ และความอดทน ในการเปนนักบริหารและนักปกครองที่ยึดมั่นในอุดมการณอยางแทจริง
เพื่อใหเปนพรรคการเมืองตัวอยางในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมืองที่มีประโยชนตอประเทศชาติ
และประชาชน โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนตอตนหรือกลุมของตนเปนหลัก
๑.๓ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหเกิดการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น
อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเทาเทียมกันอยางทั่วถึง
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๑.๔ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหมีประสิทธิภาพ และโครงสรางระบบบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อใหมีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานทั้งตอขาราชการประจําและประชาชนทั่วไป
๑.๕ สงเสริมสนับสนุนและดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และหามาตรการเสริมสรางใหประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย มีความรู ความเขาใจ และ
มีจิตสํานึกทางการเมืองสูง รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองตลอดจนการปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยการเสียสละ
และมีความรับผิดชอบตอแผนดิน
๑.๖ รับ ฟ ง ป ญ หาความเดื อ ดร อ นต า ง ๆ ของประชาชนในทุ ก ๆ ด าน ทุ ก ๆ กลุ ม
และทุก ๆ คน เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา และหาวิธีการในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
โดยเร็วที่สุดภายใตเหตุผลและความถูกตองประกอบกับการตัดสินปญหาโดยสันติวิธีและมีความยุติธรรม
โดยทั่วกัน
๑.๗ สง เสริ มสนั บ สนุน ใหนั ก เรี ยน นิ สิ ต และนั ก ศึก ษาเขา มามี สว นรว มในการเสนอ
ความคิดเห็นทางการเมืองและพัฒนาประเทศรวมกัน
๑.๘ สงเสริมสนับสนุนใหคงไวซึ่งสถาบันกํานัน ผูใหญบาน เพื่อชวยเหลือดูแลดานความสงบ
เรีย บรอ ยภายในประเทศ โดยกําหนดใหมีส วัสดิ การและคาตอบแทนที่เป น เงิ น เดื อนใหเพี ยงพอกั บ
คาใชจายในชีวิตประจําวันดวยการเสนอกฎหมาย “พระราชบัญญัติสถาบันกํานันผูใหญบานแหงชาติ”
รวมกับพี่นองประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
๑.๙ สงเสริมและสนับสนุนการเมืองภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งและเสนอกฎหมายตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน รวมกับพี่นองชาวไทยทั่วประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตย
ที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑.๑๐ เผยแพรความรูและทําความเขาใจใหกบั ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนเขาใจ
ในเรื่องรายละเอียดของวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกระดับอยางชัดเจน
๒. ดานเศรษฐกิจการคลัง
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตผลทางภาคเกษตรกรรมของไทยใหเปนสินคาสงออก
ที่มีคุณภาพระดับสากลจนเปนที่ยอมรับและตองการของตลาดโลก
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๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเห็นความสําคัญและมีโอกาสปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตาง ๆ
อาทิ ไมสัก ฯลฯ ตลอดจนพืชผักในครัวเรือน เพื่อนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันและเปนการหารายได
เสริมอีกดวย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เปน
ประโยชนตอการพัฒ นาประเทศชาติ ซึ่งจะไมทําใหเกิด การเสียดุลทางการคากับ ตางประเทศ อาทิ
อุตสาหกรรม ในครัวเรือนหรือทองถิ่น อุตสาหกรรมหนักบางประเภท อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมดานบริการ และอื่น ๆ
๒.๔ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให มี เ มื อ งท า ปลอดภาษี และเมื อ งท า ขนส ง สิ น ค า
นานาชาติภายในประเทศ เพื่อใหประเทศไทยไดเปนตัวแทนของภูมิภาคเอเชียในเรื่องการคมนาคมขนสง
สินคาตาง ๆ ที่ไมเกิดความเสียหายตอประเทศชาติในแตละดาน โดยใหยึดถือผลประโยชนของประชาชน
ที่จะไดรับเพื่อการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ
๒.๕ สงเสริมสนับสนุนจัดหามาตรการในการใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องของเศรษฐกิจ
การเงิ น การธนาคารกั บ ประชาชนทุ ก ระดั บ ให ทั่ ว ถึ ง และถู กต อ ง เพื่ อ ให ป ระชาชนรู แ ละเข า ใจใน
การจัดการดานเศรษฐกิจทั้งแบบมหาภาคและจุลภาค ตลอดจนใหไดรูถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญ
ของตนเองในการมีสวนรวมพัฒ นาประเทศไปพรอม ๆ กับรัฐดวยระบบที่สะดวกรวดเร็วและงายตอ
การเขาใจ
๒.๖ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
ของประเทศใหม เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและเกิดความเปนธรรมกับประชาชนอยางแทจริง โดยสรางระบบ
ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน สรางความพึงพอใจใหอยูในระดับที่ประชาชนไมหลีกเลี่ยง
การจายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศชาติและรัฐจะตองมีมาตรการในการดําเนินการใชจายภาษีของประชาชน
ในการพัฒนาประเทศ อยางคุมคาทั่วถึงกันทั้งประเทศ
๒.๗ สงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความตื่นตัวทางธุรกิจตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เพื่อลดปญหาคนตกงานและลดการขาดดุลทางการคา ตลอดจนเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนและ
เปนการหารายไดเปนเงินตราตางประเทศจากชาวตางชาติที่เขามาเที่ยวอยูในประเทศไทย หรือสั่งสินคา
ของคนไทย ภายใตคําขวัญที่วา “ประเทศไทยไมเคยหลับ” หรือ “ประเทศไทยตื่นตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
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๒.๘ วางแผนและแกไขปญหาการจราจรทั้งบนดินและใตดิน ทั้งทางน้ํา และทางอากาศ
ใหคลองตัว เพื่อลดการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลาและเผาผลาญเงินของประชาชน
อยางไรคุณคา ตลอดจนจะสามารถสรางบรรยากาศในการลงทุนจากชาวตางประเทศไดหากการจราจร
ไมติดขัด และพัฒนาระบบการรถไฟจากรางเดียวเปนรางคูขนานใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศใกลเคียง
ไดดวยประสิทธิภาพความเร็วสูง
๓. ดานสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ สงเสริ มสนั บสนุ นให มี การพัฒนาโครงการที่ เป นปจจั ยองคประกอบพื้ นฐานในชี วิ ต
ประจําวันของประชาชนใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วทั้งประเทศเพื่อเปนพื้นฐานใน
การสร า งชุ ม ชนให เ กิ ด ความเข ม แข็ ง จนสามารถพึ่ ง ตนเองได แ ละมี บ ทบาทต อ การพั ฒ นาประเทศ
อีกทั้งยังสามารถดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชนของตนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวางชุมชนได
เพื่อเปนการลดชองวางของสังคม อันมีผลตอการลดปญหาของสังคมดานอื่น ๆ โดยใชระบบแบบเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันอยางมีคุณธรรมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนและจัดหาวิธีการพัฒนาประเทศใหเปนแบบยั่งยืน คือประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองไดโดยรัฐเปนผูสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการอํานวยความสะดวก และการบริการตาง ๆ
ของประเทศที่เปนปจจัยหลักใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการที่เนนกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่มุงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในแตละดาน โดยเนนภาพรวม
ของประชากรเปนหลักสําคัญ
๓.๔ สง เสริม สนั บ สนุ น และจั ด ให มีม าตรการในการพั ฒ นาชุ ม ชนแออั ด ในด า นสถานที่
สาธารณูปโภค ความสะอาด สุขอนามัย การศึกษา และคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชนแออัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน
๓.๕ สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีมาตรการปองกันชวยเหลือ และแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด อาชญากรรม โรคภัยไขเจ็บ ภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในประเทศ
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๓.๖ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนและประเทศใหมี
การจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองครบถวน ทันสมัย สามารถนํามาใชวิเคราะห สําหรับการตัดสินใจในการพัฒนา
และการบริหารประเทศไดอยางถูกตองตรงกับปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนทุกระดับ
๓.๗ สง เสริมสนับสนุน และจัดหามาตรการใหสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งของรัฐ และเอกชน
มีอิสระตอความคิดสรางสรรค มีสวนรวมในการบริหารประเทศ เปนตัวอยางที่ดีในการสรางจิตสํานึก
ใหกับประชาชน ในการพัฒนาประเทศ และสรางเวทีทางความคิดของประชาชนในทุก ๆ ดานอยางมี
คุณธรรม และมีความยุติธรรมในการเสนอขาวที่เกิดขึ้นจริงใหประชาชนไดรับทราบ
๓.๘ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการปรับปรุง แกไข กระบวนการยุติธรรม และ
ตัวบทกฎหมาย ใหมีความเด็ดขาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และสงเสริม
ใหผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการดังกลาวมีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อประโยชนสุขที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
อยางแทจริง โดยผูกระทําผิดจะตองไดรับการลงโทษจริงและผูบริสุทธิ์จะไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
๓.๙ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหประชาชนมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติตน
ไดถูกตองตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
ประชาชน
๓.๑๐ สงเสริมสนับสนุนและแกไขกฎหมายบางฉบับ บางมาตรา และขอความบางตอนที่มี
ผลกระทบต อ วิถี ชี วิต และความเดือ ดรอ นของประชาชน เช น แก ไ ขพระราชบัญ ญั ติจ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปจจุบัน วาดวยหมวกนิรภัยมิใหใชบังคับกับประชาชนอีกตอไป
๔. ดานการศึกษาวัฒนธรรมและการกีฬา
๔.๑ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหเด็ก เยาวชน ที่จะเปนประชากรรุนใหมของ
ประเทศ ไดรับ การศึกษาในภาคบังคับของรัฐ จากฐานเดิมที่จะเริ่มเปน ๑๒ ป ใหไดม าตรฐานเปน
๑๕ ป โดยเร็วที่สุดอยางมีคุณภาพ โดยเปนการศึกษาแบบใหเปลาหรือเรียนฟรี ซึ่งรัฐจะตองมีบทบาท
ในการสนั บ สนุ น งบประมาณให ป ระชาชนตามสั ด ส ว นทั้ ง ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนเพื่ อ เป น
การประหยัดคาใชจายของผูปกครอง ใหมากที่สุด
๔.๒ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
เทาเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียน การสอน หลักสูตรเนื้อหาวิชาจริยธรรม
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และจรรยาบรรณของครูผูสอน สถานที่ และอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการจัดระบบโรงเรียน
แบบชุม ชน หรื อ โรงเรีย นใกล บ านอยา งมีป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลอย างแทจ ริ ง โดยจะนํ า วิ ธี
การสรางโรงเรียนแมแบบขึ้น สําหรับสรางรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาครู วิธีการเรียน การสอน
วิธีถายทอดความรูหลักสูตร เนื้อหาวิชาและอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั่วประเทศ
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนและใหประชาชนทุกเพศทุกวัย มีการศึกษาในทุก ๆ ดาน โดยผาน
สื่อตาง ๆ ซึ่งเปน แบบของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่จะไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมี
ความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศที่สําคัญโดยใหมีมาตรฐานเทากับ
นานาประเทศ เพื่อสอดคลองกับการเปนสังคมประชากรโลก
๔.๕ สง เสริมสนับสนุน และจัด หามาตรการในการอนุรักษ เผยแพรวัฒนธรรมของไทย
ที่ดีง าม รวมทั้ง โบราณสถานตาง ๆ ใหดํารงอยูอยางถาวร และเปน ที่รูจักแพรห ลายกับ ประชาชน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนรวมกันกับนานาประเทศ
๔.๖ สง เสริ ม สนั บ สนุ น และจัด หามาตรการในการสร า งค า นิ ยมที่ ถูก ต องในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศใหกับประชาชน เชน การมีวินัยของคนในชาติการยึดมั่นในคุณธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการมีความรับผิดชอบตอสวนรวมและอื่น ๆ
๔.๗ สงเสริมสนับสนุน และจัด หามาตรการใหประชาชนเห็นความสําคัญ และประโยชน
ของการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ ซึ่งมีผลตอเนื่องในการพัฒนาใหเปนนักกีฬาระดับ
จังหวัด หรือเปนมืออาชีพระดับชาติ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๘ สงเสริมสนับสนุนใหมีการบรรจุวิชา “การเมือง” และวิธีการเลือกตั้งนักการเมือง
อยางถูกตองวิธ”ี และวิชา “การเกษตรพื้นฐาน” เขาไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
๕. ดานสาธารณสุข
๕.๑ สง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด หามาตรการในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ภาพ
ในการดําเนินงานของสถานพยาบาลของรัฐทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหบริการ
ประชาชนทุกระดับ ไดอยางเทาเทียมกัน
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๕.๒ สง เสริม สนับ สนุน และจัด หามาตรการในการเพิ่มงบประมาณและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยของประเทศโดยใหมีความรูความสามารถไดมาตรฐานและมีเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐานสําหรับประชาชนดวย
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการพัฒนางานวิจัยทางการแพทยทุกประเภท
เชน การผลิตยาเพื่อใชภายในประเทศและสงออกโดยเฉพาะยาสมุนไพรไทย เปนตน
๕.๔ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการใหบริการและเห็นความสําคัญของการใชสิทธิ
เกี่ยวกับบัตรสาธารณสุขและบัตรประกันสังคมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการใหรัฐสวัสดิการแกเด็กและผูสูงอายุ
ในดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยฟรีทั่วประเทศ
๕.๕ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการใหความรูและการปฏิบัติตนใหถูกตอง
ทางดานสาธารณสุข ดานการกีฬา ดานโภชนาการ และดานสุขอนามัยตาง ๆ ใหกับประชาชนเพื่อ
การรัก ษาสุข ภาพ ใหแ ข็ ง แรง เพื่ อประโยชน ในการป อ งกัน โรคและมี สุ ข อนามั ยที่ ดี ข องประชาชน
ทั่วประเทศ
๖. ดานการเกษตร
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการพัฒนาความรู ความสามารถ ของเกษตรกร
และพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ดวยวิธีการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเปนการลดตนทุน
และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีภายในประเทศอยางมีคุณคา
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการ เพื่อใหมีการประกันราคาพืชผลของเกษตรกร
ใหเกิดความเปนธรรม และจัดหาตลาดเพื่อจัดจําหนายออกสูตลาดโลก พรอมกับรักษาคุณภาพของ
พืชผลทางการเกษตร ใหมีมาตรฐานในระดับสากลอยูเสมอ
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนในดานการวิจัยทางการเกษตรทุกประเภทอยางจริงจัง เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลิตผลทางการเกษตร โดยการเผยแพรความรูใหกับประชาชน เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและการผลิ ต อาหารเพื่ อ การบริ โ ภคภายในประเทศตลอดจนทํ า เป น สิ น ค า ส ง ออก
ที่ไดมาตรฐานของโลก
๖.๔ สง เสริ ม ให มี ก ารทํ า ฝนหลวงตามแนวพระราชดํ า ริ แ ละสร า งแหล ง น้ํ า ให เ พี ย งพอ
แกการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่
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๗. ดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
๗.๑ สง เสริม สนับ สนุน พัฒ นา และจัด หามาตรการใหเกิด การลงทุน ในอุต สาหกรรม
ทุกประเภทที่มีประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตผล
ทางการเกษตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุต สาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการสงออก รวมทั้งการจัด
เขตอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานและสามารถดําเนินงานไดอยางจริงจัง
๗.๒ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด หามาตรการให อุ ต สาหกรรมที่ รั ฐ สนั บ สนุ น มี คุ ณ ภาพ
ไดมาตรฐานโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมของมนุษยทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดวยวิธีการศึกษาขอมูลที่ดี
มีวิธีการปองกันในเรื่องของการบําบัดน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ และความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่
ของประชาชนในโรงงานตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง
๗.๓ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทุก ๆ ดาน เชน
การรักษาตนน้ําลําธาร ตนไม ปา ดิน น้ํา อากาศ สัตวปา และอื่น ๆ ที่เปนความสําคัญของมนุษย
โดยจัดทําเปนตัวอยาง และใหความรูเกี่ยวกับประชาชนกับการสรางเสริมการปองกันการบํารุงรั กษา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งชี้ใหเห็นโทษภัย อันเกิดจากการสูญเสียสิ่งแวดลอม
๗.๔ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการในการศึกษา วิจัย และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาสรางคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในทางที่ถูกตอง ไมทําลายสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น ๆ และระยะยาว
โดยตองมีการเผยแพรความรูเรื่องนั้น ๆ แกประชาชนดวย
๘. ดานการสื่อสารและคมนาคม
๘.๑ สง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบโครงสร า งขนส ง มวลชน และสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีประสิทธิภาพและราคาถูก มีความคลองตัว และรวดเร็ว ตรงตอเวลา
ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใหบริการกับประชาชนอยางทั่วถึงกันทั้งประเทศ
๘.๒ สง เสริม สนับ สนุน และจัด หามาตรการใหป ระเทศไทยเปน ศูน ยกลางการคมนาคม
และการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย สําหรับการติดตอคาขายระหวางประเทศในแตละทวีปทั่วโลก โดยมี
ขั้นตอนการจัดการดวยระบบที่ชัดเจนรวดเร็วทันสมัยและมีอัตราคาบริการราคาถูก
๙. ดานการตางประเทศ
๙.๑ สงเสริมสนับสนุนและหาวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ประเทศ รวมทั้งความสัมพันธทางดานการคา โดยวางตัวเปนกลางกับทุกประเทศทั่วโลก
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๙.๒ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด หามาตรการให มี นั ก การทู ต ของประเทศที่ มี ค วามรู
ความสามารถในการเปนตัวแทนของประเทศ เพื่อการสรางภาพพจนสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
และสรางมิต รประเทศ อยางดีทั่ว โลก โดยหวัง ผลใหป ระเทศไทยไดรับ การชว ยเหลือในดานตาง ๆ
ทุก ๆ ดาน ในสิ่งที่ประเทศยังขาดแคลน โดยใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
๑๐. ดานสวัสดิภาพและแรงงาน
๑๐.๑ สงเสริมสนับสนุนและจัดหามาตรการใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม โดยให มีการพัฒ นาฝมือแรงงานในทุกระดับ อยางมี คุณภาพ และกําหนดอั ต ราคาจา ง
แรงงานที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
๑๐.๒ สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันสภาพการจางงานใหเกิดความมั่นคง โดยจัดทํา
มาตรฐานแบบเกื้อหนุนกันระหวางนายจางกับลูกจาง ควบคูไปกับระบบประกันสังคมจากรัฐ ระบบสวัสดิการ
ที่จําเปนจากนายจาง ระบบการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน และปลูกฝงใหลูกจางมีความรับผิดชอบ
ตอการทํางานอยางมีคุณภาพอยูตลอดเวลา
๑๐.๓ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด หามาตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และเพิ่ ม ปริ ม าณของ
ฝมือแรงงานที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ โดยการจัดการศึกษาและฝกอบรม
จากภาครัฐ และสนับสนุนใหมีการจัดสงแรงงานที่ไดมาตรฐานไปทํางานในตางประเทศ ที่มีความมั่น
คงปลอดภัย พรอมคาจางแรงงานที่เหมาะสมในทุกสาขาอาชีพเพื่อหารายไดใหกับประชาชน
๑๑. ดานรัฐสวัสดิการ
๑๑.๑ เสนอใหออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติเงินเดือนประชาชน” เพื่อใหประชาชนคนไทย
มีเงินเดือนตั้งแตแรกเกิดถึงผูสูงอายุทุกคน และตั้งกองทุนเพื่อใหกูยืมเงินโดยไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน
ในอัตราดอกเบี้ยถูก
๑๑.๒ ปรั บ ระบบและโครงสร างการศึก ษาใหมี ป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด อย างเท า เที ยมกั น
ทั่วประเทศเพื่อประหยัดคาใชจายทางการศึกษาและตั้งกองทุนใหกูยืมทางการศึกษา โดยใหผอนชําระ
ในระยะยาวหลังจบการศึกษาและมีงานทําแลว โดยรัฐจะตองชวยจัดหางานใหเพียงพอกับนิสิตนักศึกษา
ที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป
๑๑.๓ สง เสริมใหป ระชาชนมีที่ดิน ทํากิน เปน ของตนเอง โดยเสนอออกเปน กฎหมาย
ใหมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเปนโฉนดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
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๑๑.๔ สง เสริมสนับ สนุน ใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยงสนาม และคาเสบียงสนามใหกับ ขาราชการ
ทหาร ตํารวจ ทหารพราน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหนาที่อยูในภาคสนาม ในภาคพื้นดิน ในทางทะเล
ในแมน้ําลําคลอง และในอากาศ ตามแนวชายแดนของประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติหนาที่เสี่ยงภัย
ในที่สูงกวาระดับน้ําทะเล เกินกวา ๑,๐๐๐ ฟุต ขึ้นไป
๑๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหกองทัพมียานพาหนะ อาวุธ ยุทโธปกรณ ที่ทันสมัยและ
เพียงพอ ตอการปองกันประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศไทย
๑๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหขึ้นเงินเดือนและคาตอบแทนใหกับขาราชการทุกกระทรวง
ทุกหมูเหลา เพิ่มขึ้นทุกปอยางเทาเทียบกันทุกคนในแตระดับชั้น เพื่อใหเพียงพอแกคาครองชีพในปจจุบัน
๑๑.๗ สง เสริมและสนับ สนุน ใหขาราชการชั้นผูนอยมีที่ดินทํากิน มีบานและที่อยูอาศัย
ในราคาถูก
๑๑.๘ สงเสริมและสนับสนุนใหขา ราชการตํารวจซึ่งเปนหนาดานของกระบวนการยุติธรรม
มีสวัสดิการที่ดี มีบานพักอาศัย และมีอุปกรณ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร และเครื่องมือตาง ๆ รวมทั้ง
อาวุธปนใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
๑๑.๙ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรไดซื้อปุยในราคาถูกเพื่อลดตนทุนในการเกษตร
และจัดตั้งกองทุนเพื่อปลดหนี้ใหกับเกษตรกรทุกปทั่วประเทศ
๑๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครู และครูเอกชน ไดมีสิทธิ์กูยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกและผอนชําระในระยะยาว เพื่อสรางความมั่นคงใหกับแมพิมพของชาติ
ขอบังคับพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเงินเดือนประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเงินเดือนประชาชน” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“PEOPLE WAGE PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “งดช.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “PWP.”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
เครื่องหมายพรรคเงินเดือนประชาชนประกอบขึ้นดวยวงกลมสองวงภายในวงกลมเล็กลอมรอบ
ดวยขอบสีชมพู มีภาพตัว M

ซอนกันสามตัว เปนสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน ซึ่งมีความหมายถึง

ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีพื้นวงกลมเปนสีเหลืองทอง หมายถึง ความอุดม
สมบูรณ และความอยูดีกินดีของพี่นองประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ สวนภายในวงกลมใหญที่ลอมรอบ
วงกลมเล็ก มีพื้นวงกลมเปนสีมวง แสดงถึงความมีศิลปในการบริหารประเทศ ประกอบดวยตัวอักษร
กราฟฟก ชื่อของพรรคดานลางเปนภาษาไทยวา “พรรคเงินเดือนประชาชน” และดานบนเปนภาษาอังกฤษวา
“PEOPLE WAGE PARTY” เปนตัวอักษรสีขาว ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๖๙/๒ ซอย ๔ บานดงพัฒนา ตําบลบอแฮว
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเงินเดือนประชาชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
เงินเดือนประชาชน ลําดับที่……..” จังหวัด..........................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ ในวันสมัครเปนสมาชิกพรรคบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให น ายทะเบีย นสมาชิ ก พรรคเสนอใบสมั ค รสมาชิ กพรรค ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุ
รายแรงอื่น
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(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรด ว ย มติ ข องพรรคตอ งเป น มติ ข องที่ป ระชุ ม รว มของคณะกรรมการบริ ห ารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด 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
มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
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(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่ไ มมีปญ หาขัด แยงหรือขอบกพรอง จนไดรับ การตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
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(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่นใน
อุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง
คําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น แมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
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(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
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(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ง แผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อนื่ ทีค่ ณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขดั ตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรว มระหวางคณะกรรมการบริหารพรรค กับ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
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มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับ เลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่ งป นั บแต วั นที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมื องรั บจดแจ งการจั ดตั้ งพรรค
การเมือง ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และ
ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยั ง หัว หน าพรรคเพื่ อ ขออนุ มัติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง และเมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ให
หัวหนาพรรคมีหนังสือแจง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมือง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่
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
พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และ
อาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ ค คลที่ จะไดรั บ เลื อ กตั้ ง เป น คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ งมีผู รั บ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
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(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามวั น
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทํา
หนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(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
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
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 าแหนง ที่ ว างภายในเก าสิ บ วัน นั บ แต วั น ที่ ไ ดรั บ แจ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหน ง ทั้งคณะ ใหป ระธานสาขาพรรคมีอํานาจใน
การเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรค
แทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึง่ ครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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 คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง
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ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิก ตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมด ร ว มกั น ขอให เ ปด ประชุ ม เปน พิ เ ศษในการขอให มี ป ระชุ ม พิเ ศษจะต อ งมีว าระหรื อ ประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
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
ใหหัว หนาพรรคเปนประธานที่ป ระชุมถาหัว หนาพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ด ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
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
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนประธานที่ประชุม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนดการ
การประชุมใหสมาชิกสาขาพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง
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สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๗ ง
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การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นั บ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
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มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวน ตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิก ต องใหโ อกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ขอ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
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หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเงินเดือนประชาชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเงินเดือนประชาชน จํานวน ๑๑ คน คือ
๑. พันตํารวจเอก กานต เทียนแกว
หัวหนาพรรค
๒. พลเอก พลัฏฐ เพ็ชรสดศิลป
รองหัวหนาพรรค
๓. พลเรือตรี ปรีชา จุฬจัมบก
รองหัวหนาพรรค
๔. พลอากาศตรี ผจญ การเที่ยง
รองหัวหนาพรรค
๕. นายสมยศ แสงสุวรรณ
เลขาธิการพรรค
๖. นางระพีพรรณ อรุณสิทธิ์
รองเลขาธิการพรรค
๗. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา
เหรัญญิกพรรค
๘. นางสาวปยะรัตน เทียนแกว
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๙. พลตรีหญิง พัสสพาฎา เดชจินดา
โฆษกพรรค
๑๐. นางสาวชมพูนุท จูตระกูล
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายพันธศักดิ์ ศักดา
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

