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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคมหาประชาชน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคมหาประชาชน ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคมหาประชาชน ขอบังคับพรรคมหาประชาชน และ
รายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคมหาประชาชน ดังนี้
นโยบายพรรคมหาประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑. ยึดมั่นและธํารงไวซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัต ริยทรงเปน
พระประมุข
๒. ดําเนินการใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยการ
๒.๑ สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง
อยางกวางขวาง
๒.๒ สงเสริมและคุมครองเสรีภาพและสิทธิของประชาชน ทั้งในดานการเผยแพรความคิด
ทางการเมือง ลัทธิความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจ และสิทธิในการรวมกลุมเปนองคกร การจัดตั้งองคกร
เอกชน กลุมเกษตรกรหรือพรรคการเมือง ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย เฉพาะ
อยางยิ่งใหเขาใจความสําคัญของสิทธิในการเลือกตั้ง โดยมีการเผยแพรขาวสารตางๆ ใหแกประชาชน
อยางกวางขวางและอยางมีห ลักประกันในเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา
โดยไมขัดกับความสงบเรียบรอยของบานเมืองและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒.๔ ส ง เสริม ระบบการเมืองใหเขม แข็ ง โดยมีร ากฐานมาจากประชาชนอยา งแทจริ ง
เพื่อระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงและกาวหนา ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขความบกพรอง
ในสังคมและรวมพัฒนาประเทศ โดยแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาตางๆของประเทศชาติ และ
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ตรวจสอบการทํางานของราชการและฝายบริหาร ทั้งนี้ โดยพรรคการเมืองเติบ โตขึ้นตามธรรมชาติ
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๒.๕ ให ก ารแก ไ ขความขั ด แย ง ทางการเมื อ ง และความคิ ด เห็ น ต า งๆ โดยสั น ติ วิ ธี
โดยยอมรับในหลักการของเหตุผล ยอมรับ ความคิดเห็น ที่แตกตางกัน เปน รากฐานที่จําเปน สําหรับ
ประชาธิปไตย ยอมรับมติของประชาชนสวนใหญ และสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจ
อันดีขึ้นในชาติโดยนอมนําเอาแนวพระราชดําริ และหลักพระพุทธศาสนามาเผยแผและปฏิบัติ
๓. ปฏิ รู ป ระบบราชการและดํ า เนิ น การป อ งกั น และปราบปรามการฉ อ ราษฎร บั ง หลวง
อยางเด็ดขาดและจริงจัง โดยการ
๓.๑ ดําเนินการใหขาราชการมีความสํานึกในหนาที่บริการประชาชน โดยใชวิธีการแบบ
ประชาธิป ไตยคือบังคับ บัญ ชาตามกฎหมายโดยยึด หลักเหตุผล และความตองการอันชอบธรรมของ
ประชาชน เปนสําคัญ
๓.๒ ดําเนินการตั้งศาลปกครองประจําจังหวัดทุกจังหวัด
๓.๓ สงเสริมใหมีการรณรงคเปดโปงและตอตานการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติ
มิชอบในระบบราชการทุกระดับ
๓.๔ สรางคานิยมที่จะยกยองคนสุจริตและประณามผูทุจริตอยางจริงจัง
นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. ขจัดการผูกขาดตัด ตอนทางเศรษฐกิจ ควบคุม กิจการธนาคาร และอุต สาหกรรมหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และการขนสงทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ เพื่อใหอํานวยประโยชนแกประชาชนมากที่สุด โดยการ
๑.๑ ออกกฎหมายและควบคุมกิจการธนาคาร และดําเนินการใหเปนไปตามธนาคารแหงชาติ
กําหนด
๑.๒ ควบคุมกลไกการตลาดไมใหขึ้นกับกลุมเอกชนเพียงไมกี่คนและไมกี่กลุม
๑.๓ ควบคุมการใหสินเชื่อ ใหเอื้ออํานวยประโยชนแกเกษตรกรใหมากที่สุด
๑.๔ ใหรัฐเปนผูซื้อและจําหนายสินคาหลักและสินคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตโดยตรง
เชน ขาว น้ําตาล เปนตนไป
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๒. ยกระดับการการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน
ในประเทศ โดยเนนหนักเกษตรกรรม โดยการ
๒.๑ ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเรงดวนและจริงจัง เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง
ตามสมควร โดยยึด หลักการใหเกษตรกรผูไ มมีที่ดิน ทํากิน เพื่ อการเกษตร แจง ความตองการมีที่ดิน
เปนของตนเองไดทุกคน จัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร โดยการเวนคืนที่ดินจากผูถือครองที่ดินจํานวนมาก
และไมทําประโยชน สนับสนุนการจัดรูปที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินอยางเรงดวน จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
อยางเหมาะสมและเปนธรรม
๒.๒ ดํ า เนิ น การให ป ระชาชนได เ อกสารสิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น โดยเร ง ด ว น โดยถื อ เป น
วาระเรงดวนของพรรค
๒.๓ ควบคุ ม การพิ ทั ก ษ ท รั พ ยากรและแหล ง พลั ง งานต า งๆของชาติ ใ ห เ ป น ประโยชน
ตอประชาชนสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งการลงทุนของตางประเทศจะตองมีการถือหุนรวมกับรัฐบาลเทานั้น
และจะถือหุนรวมกันทั้งหมดไดไมเกินรอยละ ๔๙
๒.๔ สงเสริมการชลประทานยอยอยางจริงจังทั่วประเทศ รวมหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ
ชลประทานเขาไวดวยกัน ใหมีเจาหนาที่ชลประทานทุกจังหวัดเพื่อรับผิดชอบโดยตรงและเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมีแหลงน้ําทุกตําบล
๓. ปรับปรุงและปฏิรูปการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแหงใหมีประสิทธิภาพ โดยการ
๓.๑ ให ค นที่ มี ค วามรู ค วามสามารถมาปฏิ บั ติ ห น า ที่ มี ร ะบบการตรวจสอบควบคุ ม
การดําเนินงานเชนเดียวกับธุรกิจเอกชน ใหผูที่ไ มมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
หรือทําใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความเสียหายพนจากตําแหนงไป
๓.๒ ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตและการบริหารของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มากขึน้
ซึ่งวิธีการที่จะใชคือ การเปดโอกาสใหประชาชนรวมถือหุนในรัฐวิสาหกิจได รายละไมเกินรอยละ ๐.๕
และรวมกันทั้งหมดไมเกินรอยละ ๔๙ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
๓.๓ รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนเรื้อรัง มานาน และไมเกี่ยวกับ สาธารณูป โภคของประชาชน
ใหรัฐโอนใหเอกชนรับชวงดําเนินการแทน
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๔. สรางและพัฒนาระบบสหกรณตาง ๆ ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ โดยการ
๔.๑ ใหประชาชนเปนเจาของและดําเนินการสหกรณประเภทตาง ๆ ไดโดยอิสระ
๔.๒ ใหการศึกษาแกประชาชนเรื่องสหกรณ โดยกําหนดไวในหลักสูตรและกิจกรรมของ
โรงเรียนในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๔.๓ ใหมีสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการศึกษาอบรม
เจาหนาที่บริหารในระดับตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในดานสหกรณ
๔.๔ สง เสริ มใหสหกรณดํา เนิน ธุร กิจทั้ง ทางการผลิต การซื้อ และการจัด จําหนา ย
ทั่วทุกตําบล
๔.๕ จัดตั้งสถาบันการเงินสนับสนุนสหกรณโดยเฉพาะ
๕. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ใหอยูในระดับเดียวกันทั้งประเทศ ประกัน
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมแกการครองชีพของประชาชน เนนการบริโภค
ใหเพียงพอภายในประเทศกอนการสงออก โดยเฉพาะรัฐบาลเปนผูรับซื้อจากเกษตรกรและจัดจําหนาย
ทั้งภายในและตางประเทศเอง
๖. ปรับ ปรุง ประสิทธิภาพในการจัด เก็บ ภาษีทั้งดานวิธีการและดานเจาหนาที่ ขจัด ระบบ
การจัด เก็บ ภาษี ที่ ซ้ํา ซ อน เพื่ อป อ งกั น มิใ ห มีก ารหลี ก เลี่ ย งภาษี และให ป ระชาชนทุก คนมี ส ว นร ว ม
รับผิดชอบตอสังคม โดยการเสียภาษีอยางเปนธรรม ตามผลประโยชนและความสามารถของแตละคน
ในด า นการปรั บ ปรุ ง โครงสร า งภาษี อ ากร จะหลี ก เลี่ ย งการเพิ่ ม ภาระภาษี แ ก ผู มี ร ายได ต่ํ า
โดยการมุ ง เน น การเก็ บ ภาษี ท างตรงและภาษี ฟุ ม เฟ อ ยมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จะต อ งเพิ่ ม
ภาษีทรัพยสิน เชน บาน ที่ดิน และจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราที่กาวหนา
นโยบายดานสังคม และวัฒนธรรม
๑. สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งในสวนของเอกชนและสวนของ
รัฐบาล โดยการ
๑.๑ จัดที่อยูอาศัยใหประชาชนใหเพียงพอ และใหมีสภาพที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
๑.๒ ประชาชนที่ยากจนชวยเหลือตนเองไมได เนื่องจากสภาพแวดลอม ความสมบูรณ
ทางรางกายหรือพื้นฐานการศึกษาที่ไมอํานวย จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
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๑.๓ จัดสรางและสงเสริมรัฐสวัสดิการสงเคราะหแกผูยากไร ผูพิการ ผูมีความบกพรอง
ทางรางกาย ผูที่มีโรคประจําตัวในระยะวิกฤต ผูชวยเหลือตนเองไมได ใหไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
๑.๔ จัดเงินชวยเหลือเปนกรณีพิเศษใหแกผูที่ชวยเหลือตนเองไมได เพื่อการดํารงชีวิต
๑.๕ จัดหางาน หารายได ใหแกผูพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได จากสวนแบงรายไดของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเงินสนับสนุนของภาคเอกชน
๑.๖ จั ด ตั้ ง สถานประกั น สั ง คมเพื่ อ ควบคุ ม และสนั บ สนุ น การประกั น สั ง คมด า นต า งๆ
ขึ้นเปนการเฉพาะ โดยรวมกับหนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมตางๆ เขาดวยกัน
๒. ปฏิรูประบบงานของหนวยงานราชการที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริง โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในการรักษาความสงบเรียบรอยอยางเปนรูปธรรม ทําใหปริมาณการเกิดปญหาอาชญากรรม
ลดนอยลง และหมดสิ้นไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักการทางดานสวัสดิการของประชาชน
๓. สง เสริมใหมีการพัฒ นากําลังคนดานจิต ใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบัน มีแ นวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอาชญากรรมยาเสพติด สภาพจิตใจที่ตกต่ํา
เปนตน โดยการ
๓.๑ เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบโดยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กวดขันหนวยงานที่รับผิดชอบอยางจริงจังและตอเนื่อง เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
๓.๒ ตรวจสอบการทํางานของรัฐใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนาคนดานจิตใจ สนับสนุน
ขาราชการที่ดีและแนะนําขจัดและปองกันการทุจริตการประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้งการกดขี่ขมเหง
ราษฎร
๓.๓ สนับสนุน และสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสังคมใหดีขึ้น สรางโครงการแกกฎหมาย
ที่ไมเปนธรรม การรักษาธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และขจัดการทําลายสภาพแวดลอมตาง ๆ
โดยเด็ดขาด ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุการละเมิดศี ลธรรมตางๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และ
ขจัดความฟุมเฟอยตาง ๆ
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๔. สงเสริมและสนับ สนุนการประกอบศาสนกิจและศาสนศึกษา ของทุกศาสนาที่ไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๕. พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมแกสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษ ตามกฎหมาย ประเพณี
นิยมใดที่ขัดกับหลักการนี้ จะตองไดรับการพิจารณาแกไขใหมใหเหมาะสม
๖. สงเสริมการเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรม อันแสดงออกถึงความมีคุณคาของชาติและ
คานิยมอันดีงามของไทยทั้งดานวัตถุจิตใจและประเพณีนิยม โดยการจัดตั้งทบวงการเมืองวาดวยศาสนา
และวัฒนธรรมเปนการเฉพาะ
นโยบายดานแรงงาน
๑. ลดและขจัดการไมมีงานทําและการวางงานของประชาชน ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากตามลําดับ
โดยการ
๑.๑ สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัดและในชนบท สงเสริม
และสนับสนุนการสรางโรงงานเพื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมที่นําผลผลิตในทองถิ่นมาเปนวัตถุดิบ เพื่อลด
การเดินทางเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร
๑.๒ พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือตางๆ และสงเสริมใหมีการศึกษา
สําหรับผูใชแรงงาน เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพของตัวเองใหกาวหนาขึ้น
๑.๓ จัดตั้งกองทุนประกันคนวางงาน
๒. ยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีพของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น โดยการ
๒.๑ กําหนดมาตรฐานของการใชแรงงานคนกับเครื่องจักร ใหอยูในสภาพที่สมดุลและเหมาะสม
๒.๒ กําหนดคาแรงงานขั้นต่ํา ใหสอดคลองกับความเหมาะสมและคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง
๒.๓ ใหการรับรองอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
๒.๔ สงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการตางๆ ประกันอุบัติเหตุและความเจ็บปวยของผูใชแรงงาน
๓. สนับสนุนใหผูใชแรงงานและนายจางมีองคการเพื่อคุมครองผลประโยชนของตัวเอง เชน
สหภาพแรงงานและสมาคมนายจาง และใชระบบที่เปนธรรมในการแกไขความขัดแยงในปญหาแรงงาน
ที่เกิดขึ้น
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นโยบายดานการศึกษา
๑. ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยรัฐเปนผูใหบริการ มีสถานศึกษาภาคบังคับเพียงพอ
มีคุณภาพเทาเทียม และมีมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
๒. ดําเนินการจัดระบบบริหารการศึกษาใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษามีความสัมพันธ
สืบเนื่องกัน เพื่อประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๓. สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาวิชาชีพในทองถิ่นตางๆ โดยการกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น และการศึกษาตามความสามารถทางปญญาและ
ความถนัด
๔. จัดสวัสดิการในการบริหารการศึกษา ใหแกครูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเพียงพอ
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
๕. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ และใหมีการรับรองวิทยฐานะ
เทาเทียมภาครัฐบาล
๖. สงเสริมการอานออก เขียนได ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามในระดับพื้นฐาน
แกประชาชนทั่วไป
๗. สงเสริมการพูดการฟงภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามในระดับพื้นฐานแกประชาชนทั่วไป
นโยบายดานสาธารณสุข
๑. ใหการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขแกเด็กและคนชราโดยไมคิดมูลคา
๒. ขยายขอบขายการบริการ การรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขใหเพียงพอแกประชาชน
ในชนบทและผูยากจนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
๒.๑ ใหการรักษาพยาบาล สรางสถานีอนามัยใหมีอยางทั่วถึง
๒.๒ เรงผลิตและอบรมแพทย พยาบาล หรือ บุคลากรดานสาธารณสุขใหเพียงพอแก
การบริการประชาชนในชนบท ตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษา
การปองกันและสงเสริมสุขภาพ โดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
เพื่อใหรูจักการปองกันและรักษาตัวเอง
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๒.๔ ใหผูปวยที่มีโรคประจําตัว ไดเขาถึงแพทยจากโรงพยาบาลใหญไดโดยตรง ไมตองผาน
คลินิกชุมชนหรือมีใบสงตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ใหแพทยจากโรงพยาบาลใหญรับเปนคนไขประจําโดยความยินยอม
ของแพทยเจาของคนไขเปนผูเซ็นรับรองไดทุกโรงพยาบาล
๒.๕ หามมิใหแพทยฝกหัดรักษาผูปวยตามลําพัง โดยไมมีแพทยใหญคอยควบคุมดูแล
๒.๖ หากแพทยฝกหัดฝาฝน ทําการรักษาพยาบาลผูปวยตามลําพัง โดยไมไดรับอนุญาต
จากแพทยประจําโรค หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการรักษา ผูปวยสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจาก
แพทยฝกหัดและสถานพยาบาลนั้นๆ ได
๓. จัดสวัสดิการรายไดและการยกระดับวิทยฐานะใหแพทยพยาบาลหรือบุคลากรดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานบริการประชาชน ใหเปนไปไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
๔. สนับ สนุน การผลิ ต ยาภายในประเทศ เพื่อ ใหเ พี ยงพอต อความต องการของประชาชน
ลดภาระคาใชจายการสั่งซื้อยาจากตางประเทศของรัฐ
๕. สงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยใหการศึกษาและ
ฝกอบรมแกประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อใหรูจักปองกันภัยคุกคามสุขภาพและดูแลสุขอนามัยดวยตัวเอง
และครอบครัว
๖. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชน และจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพชุมชน สงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน
นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศ
๑. กําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศใหสอดคลองกับสถานการณเสมอสรางกําลังกองทัพ
ทั้งดานกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ ใหเขมแข็งเพียงพอที่จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
ไดอยางแทจริง
๒. ปองกันการรุกรานและแทรกซึมจากภายนอกประเทศ โดยการใชวิธีทางการทูตนําการทหาร
และจะใชกําลังทหารเพื่อปองกันตนเองเทานั้น
๓. สงเสริมและสนับสนุนกองทัพชวยพัฒนาประเทศ โดยการสงเสริมใหมีการฝกฝนอาชีพและ
ทําการชวยเหลือประชาชนในยามวิกฤต สงเสริมใหกองทัพสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ใหยั่งยืน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔. เพิ่มสวัสดิการแกทหารผูนอยและครอบครัวใหดีขึ้น สอดคลองกับคาครองชีพและความเปนอยู
ที่แทจริง
นโยบายดานตางประเทศ
๑. ยึดถือและดําเนินนโยบายดานตางประเทศที่เปน กลางและอิสระ ยึดมั่น ในเอกราชและ
อธิปไตย ศักดิ์ศรีและผลประโยชนของชาติเปนหลักนํา
๒. สรางมิตรภาพและความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะระหวางประเทศโลกที่สามบนหลักการ
เคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน โดยไมคํานึงถึง
ความแตกตางทางระบบเศรษฐกิจและลัทธิการเมืองของแตละประเทศ
๓. สงเสริมมิตรภาพ ความสมานฉันท และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียนและ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
๔. เพิ่ ม พู น และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม รวมทั้ง
การสนับ สนุน การคาเสรี การลงทุน ในดานเกษตรกรรม อุต สาหกรรม โดยมีห ลักประกัน ที่ดีแ ละมี
ความมั่นคง
๕. สรางเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ ในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒ นธรรม การคุมครองแรงงาน การคา การลงทุน การเงิน การคลัง และ
สิทธิประโยชนอันพึงไดของคนไทยทุกคน
นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา
๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน แหลงทองเที่ยวมรดกโลก และ
แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตรของประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวระหวางประเทศ
๒. สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ยวภายในประเทศของประชาชนชาวไทย ในรู ป แบบทั ศ นศึ ก ษา
เพื่อแลกเปลี่ยนภูมิปญญาทองถิ่นระหวางภาคกับภาค ระหวางจังหวัดกับจังหวัด ระหวางชุมชนกับชุมชน
๓. ใหการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติไปจนถึง
ระดับทองถิ่นแกประชาชนเพื่อใหเปน “ทูตการทองเทียว” ภายในชุมชนของตนเองได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔. สง เสริม และสนั บ สนุ น การกีฬาทุ กประเภททั้งกี ฬาพื้น บา นและกี ฬาสากลแกป ระชาชน
โดยเฉพาะแกเด็กและเยาวชน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกตนเองและชุมชน
๕. จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนากีฬาสากลทุกประเภทเพื่อการแขงขันระหวางประเทศยกระดับ
ปรับปรุงและพัฒนาความรูความสามารถดานการกีฬาเพื่อการแขงขันในระดับสากล
ขอบังคับพรรคมหาประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมหาประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒. ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคมหาประชาชน” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“MAHAPRACHACHON PARTY” ชื่อยอภาษาไทยวา “มป” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “MP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคมหาประชาชน ใชเครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมายดังนี้ ประชาชนจํานวนมหาศาล โดยมีอักษรยอเปนสีน้ําเงินขอบสีแดง
และมีชื่อพรรคมหาประชาชนอยูดานลาง หมายถึงมหาประชาชนในแผนดินมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและประเทศชาติเปนที่สุด
ขอ ๕. สํานักงานใหญตั้ง อยูที่ ๑๒๐/๑๑๒ ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๘ ๐๑๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๘ ๐๘๓๙

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๖. สาขาพรรคมหาประชาชนที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
มหาประชาชน ลําดับที่......... จังหวัด..................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 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
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว สมาชิก
ผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับ ผูใดเปน สมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไม ก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุ
ร้ายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ ง (๒) ให้ ถื อ ว่ า สมบู ร ณ์ เ มื่ อ ได้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก พรรคตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้าสมาชิกพรรคผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคันค้านว่า
มติ ดั งกล่ าวมี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนู ญ และศาลรั ฐ ธรรมนูญ วิ นิ จฉั ย ว่ า
มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกพรรคให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิกพรรคซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไ ดรับ การคัด เลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับ เลือกตั้งในนามของพรรค ในการ
เลือกตั้ง ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขา
พรรคกรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปน ผูที่ไมมีปญ หาขัด แยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรค และให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนั บ สนุ น สมาชิ ก พรรคผู ที่ พ รรคได พิ จ ารณาส ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ กระดั บ และ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัด การสงเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรค ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกพรรค
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิกพรรค
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประชาชน
โดยทั่ ว ไป อั น จะส ง ผลให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกพรรคและประประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสัง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
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(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกพรรคในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศ ของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น แมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
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ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
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ขอ ๒๐ การเลือ กตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิ น การในที่ ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ป ระชุ มใหญ เลื อกตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํา นวนที่ กํา หนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรอง ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
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เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุม ใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารพรรคชุด ใหมภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละ
บัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
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(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า งๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตางๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตางๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตางๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตางๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตางๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกต างๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อดํ า เนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
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(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือ ง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง แลวใหผูไดรับการเลือกตั้ง
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เปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมืองหนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง ไปยัง
หัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณี เลือ กตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรค
อื่นๆ อีกจนครบตาม (๑)
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(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขารับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่น
อื่นๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสภาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ งทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ ม ใหญ
เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหน ง ทั้งคณะ ใหป ระธานสาขาพรรคมีอํานาจใน
การเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ ๓๖ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมายให้
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๗ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๕
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ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอ ยกวา สองร อยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หัว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
แลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้ง คณะกรรมการคัด เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๔๔ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมด รว มกันขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอใหมีป ระชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(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
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาตลอดจน
แสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัว หนาพรรคเห็น วาควรไดรับ การลงโทษ โดยการใหพน จาการเปน สมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมหาประชาชน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมหาประชาชน จํานวน ๙ คน ดังนี้
๑. นางลีนา จังจรรจา
หัวหนาพรรค
๒. นางมลฤดี แยมเกษสุคนธ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายวินัย แสงพรศรีอรุณ
เลขาธิการพรรค
๔. นายณัฐวุฒิ แซฮอ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายวิชชุ แสงพรศรีอรุณ
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวพรปวีณ เรืองเจริญ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นางหทัยชนก อินพันทัง
โฆษกพรรค
๘. นางสาววรรณธนาต ตั้งมงคลรพีพร
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายบัญจรัตน อุดมภัทราวิศิษฏ
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

