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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเอกราชไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเอกราชไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๗ ตั้ง แตวัน ที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคเอกราชไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเอกราชไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรคเอกราชไทย มีอุดมการณของพรรค โดยยึด มั่น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และจะยึ ด ผลประโยชน ข องชาติ แ ละของประชาชนเป น หลั ก
ในการบริหารประเทศ และไดกําหนดนโยบายพรรคดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นโยบายดานการเกษตร
๕. นโยบายดานการศึกษา
๖. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๗. นโยบายดานการตางประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๙. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
๑๐. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๑๑. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๒. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
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๑. นโยบายดานการเมืองและการปกครอง
ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาการเมืองอยางตอเนื่อง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยังไมสมบูรณ ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกแยก เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ พรรคเอกราช
จึงเนนการแกไขปญหาหลักของชาติดว ยการจัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยเนนความสําคัญในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอันเปนระบอบประชาธิปไตย
พรรคเอกราชจึงตั้งพรรคการเมืองซึ่งเปนพรรคของประชาชนและเพื่อประชาชน อยางแทจริง โดยมี
นโยบายดานการเมืองและการปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) ปกป อ งและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ ทุ ก พระองค
อยางเต็มรูปแบบ
(๒) สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรูทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ คดีทุจริต
ตองไมมีอายุความ
(๔) กระจายอํ า นาจการปกครองจากสว นกลางสู ภู มิ ภาคและองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
อยางมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญ สูชนบทอยางแทจริง
(๕) สงเสริมและสนับสนุนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และใหคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๖) สนับสนุนและสงเสริมขาราชการประจํามีสวนรวมในทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองตอชาติและประชาชน
(๗) อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ จะตองถวงดุลกันอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ประเทศโดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไป ดําเนินชีวิตตามแบบของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งตนเอง
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(๒) สนับ สนุน ตั้ง องคก รเศรษฐกิจ แหง ชาติ เพื่อ ชว ยเหลื อสนับ สนุน และใหค วามคุม ครอง
ดานอุตสาหกรรมและผลผลิตตาง ๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
๓) กําหนดมาตรการปองกันภาวะเงินเฟอหรือภาวะการเงินใด ๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณแผนดินอยางเหมาะสม ประหยัดและปองกันมิใหมีการรั่วไหล
(๔) กําหนดมาตรการทางการเงินการคลังและการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ
ไมปลอยใหมีการผูกขาด และควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานเงินตรา
ของประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
(๕) ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น สอดคลองตอ
การพัฒนาประเทศ
(๖) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอยางเปนระบบและเปนธรรม ใหความคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ
(๗) พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยใชหลักการแขงขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดการ
ถือหุ น ของรัฐ บาลให อยูใ นระดับ เกิน กว าครึ่ งหนึ่ ง ของจํ านวนหุ น ทั้ง หมดในกรณี ของรัฐ วิสาหกิจ หลั ก
และอาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
(๙) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วทั้งประเทศอยางเปนธรรม
(๑๐) ใหการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
(๑๑) ทบทวนพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหตรงกับสภาพความเปนจริง โดยยึดหลัก
ของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
๓. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) ปลุ ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และอุ ด มการณ ป ระชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ใหกับเยาวชนและประชาชน รวมถึงขาราชการอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศ
(๒) ให สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนในการนั บ ถื อ ศาสนาและสามารถประกอบศาสนาพิ ธี
ที่ป ระชาชนเลื่อมใสและศรั ทธาดว ยความบริ สุทธิ์ ให สถาบัน ทั้ ง หลายมี สว นรว มในการพั ฒ นาสังคม
และวัฒนธรรมอยางถูกตอง
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(๓) สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณของชาติ
(๔) กําหนดขั้นตอนในการประกันสังคมใหถูกตองและสมบูรณ โดยใหแผนการประกันสังคม
สอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๕) ปองกันและแกไขความไมเปนธรรมในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ
พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๔. นโยบายดานการเกษตร
(๑) สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวปาอยางเปนรูปธรรม
(๒) สนับสนุนการปลูกปาชายเลน และสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
(๓) สนั บ สนุ น การสร า งตลาดเพื่ อ การเกษตรทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ผลการตลาดภายในประเทศ
และตลาดการสงออกอยางเปนระบบ
(๔) ปรับ ปรุง ระบบชลประทานใหทั่ว ถึงทุก ภูมิภ าค เพื่อผลประโยชนทางดานการเกษตร
และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
(๕) สงเสริมการคนควาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสานเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา
คนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ
(๖) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตรและประกันราคาพืชผลการผลิตของเกษตรกร
อยางทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อแกไขปญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
(๗) จัดทํากฎหมายเพื่อเกษตรกรเพิ่มการคุมครองเกษตรกร
๕. นโยบายดานการศึกษา
(๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการศึกษาในปจจุบันและ
อนาคต
(๒) กํ า หนดให บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งพั ฒ นาการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๓) ใหการสนับสนุนแกเด็กและเยาวชน ใหมีการศึกษาอยางมาตรฐานเทาเทียมกัน ไดเขาศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของรัฐโดยไมตองเสียคาเลาเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนศึกษาวิชาประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรโลก
เพื่อจะไดมีความรูวาประวัติศาสตรมีความเปนมาอยางไร โดยเฉพาะประวัติศาสตรไทยจะไดเรียนรูวา
ชาติไทยมีความเปนมาอยางไรและบรรพบุรุษของชาติไทยปกปองรักษาหวงแหนชาติไทยอยางไร
๖. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
(๑) กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงของชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบผูเดินทางเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพของทหาร ตํารวจ เพื่อในการปองกันการรุกรานและการแทรกแซงจาก
ตางประเทศ
(๔) จัด ตั้ง หนว ยงานพิเศษ เพื่อป องกัน และติด ตามการแทรกแซงกิจการตาง ๆ เกี่ยวกั บ
การจารกรรมของขบวนการกอการราย ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางจริงจัง
(๕) พัฒนากองทัพใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพเพื่อสรางความนาเชื่อถือและความเขมแข็ง
ในการปกปองประเทศอยางตอเนื่องและอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ปรับปรุงและสนับสนุนดานสวัสดิการทหาร องคการทหารผานศึกและครอบครัวทหาร
ใหดีขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติ
(๗) ใหกองทัพมีบทบาทการพัฒนาและสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
(๘) พั ฒ นากองทั พ ให มี ศั ก ยภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทุ ก ด า นพร อ มที่ จ ะปกป อ งประเทศ
ทั้งภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ
๗. นโยบายดานการตางประเทศ
(๑) ใหการสนั บ สนุน การตั้ง องค กรระหว างประเทศ เพื่อประสานกับ ตํา รวจสากลในกรณี
ผูกอการรายขามชาติและการติดตามจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายที่หลบหนีเขามาแฝงตัวภายในประเทศ
หรือการหลบหนีออกนอกประเทศ
(๒) ใหการสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการทหาร ผานผูชวยทูตทหารเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
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(๓) ใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือสถาบันศูนยศลิ ปะ
และวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
(๔) ใหสถานทูตไทยที่ประจําอยูในตางประเทศแตละประเทศ ดูแลชวยเหลือคุมครอง และ
บริการคนไทยที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้น ๆ
(๕) เนนนโยบายทางการทูต ใหทูตที่ประจําอยูในแตละประเทศรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานปฏิบัติการทางการทูต
(๖) ใหกระทรวงตางประเทศรับ ความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุดเพื่อประโยชน
และความมั่นคงของประเทศ
(๗) ปรับปรุงสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเสียเปรียบทั้งหมด
(๘) ใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อประโยชนตอประเทศ
๘. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
(๑) ปรับ ปรุง แกไ ขกฎหมายแรงงานให แ รงงานไดรั บ สิท ธิแ ละประโยชน อยา งสมบูร ณ แ ละ
เปนธรรมใหมีกองทุนประกันสุขภาพของผูใชแรงงานและครอบครัว ผูวางงาน ผูพิการและผูดอยโอกาส
ทางสังคม
(๒) ใหมีกองทุนการประกันสุขภาพของผูใชแรงงานและครอบครัว ตลอดจนผูวางงาน ผูพิการ
และผูดอยโอกาสทางสังคม
(๓) สงเสริมเพื่อใหมีกองทุนบํานาญ สําหรับผูใชแรงงานทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเปนหลักประกัน
ความมั่นคงภายหลังจากการเกษียณอายุ
(๔) สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานดานความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางใหมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมกับผูใชแรงงานทุกสาขาอาชีพ
ใหถูกตองเปนธรรม
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๙. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสในสังคม
(๑) สงเสริมและใหการสนับสนุนบิดา มารดา หรือผูปกครองในการชวยเหลือทางดานการเงิน
ที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของบุตร ใหเด็กไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐ โดยไมตองเสียคาใชจาย
(๒) ออกกฎหมายคุมครองเด็ก เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาส กรณีที่บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองที่ทําทารุณกรรมและไมเอาใจใสในการเลี้ยงดู
(๓) ปรับปรุงกฎหมายในการใชแรงงานเด็ก โดยตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง
(๔) จัดหางานที่เหมาะสมและคํานึงถึง สุขภาพของสตรีในการทํางานอันเปนการเปด โอกาส
ใหสตรีไดทํางานไดมากขึ้น
๑๐. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๑) แกไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสูด กําหนดใหพลังงานธรรมชาติ
จะตองเปนของคนไทยทุกคน อาทิเชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ โดยกําหนดราคาขายในประเทศตองต่ํากวา
ที่เปนอยูในปจจุบันและเปนธรรมตอทุกคน
(๒) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ถูกทําลายไปกลับคืนสูสภาพเดิม
(๓) สงเสริมใหการศึกษาและความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศนแกประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง
๑๑. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
(๑) เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการให บ ริ การในโรงพยาบาลของรัฐ ใหดี ขึ้น และจัด สรรให มีแ พทย
และพยาบาลเพียงพอตอการใหบริการประชาชน
(๒) ปรั บ ปรุ ง การให ก ารบริ ก ารด านบริ ก ารสาธารณสุ ข โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
(รพ.สต.) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) สนับสนุนใหมีอาสาสมัครประจําหมูบานใหไดรับการอบรมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน
อยางมีประสิทธิภาพ
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(๔) ปรับปรุงกฎหมายการควบคุมการโฆษณาสินคาทุกประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกาย
ของประชาชน
(๕) สงเสริมการใหมีบริการดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑๒. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
(๑) ปรับ ปรุ ง แกไ ขกฎหมายเกี่ยวกั บ บทลงโทษผูฝ าฝน กฎจราจร เพิ่มมาตรการเขม งวด
ในการใชเสนทางการจราจรและการบรรทุกตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชรถใชถนนเปนหลัก
(๒) สนับ สนุน การใหก ารบริการดานสื่อ สารและคมนาคมขั้น พื้น ฐานของรัฐ อัน มีป ระโยชน
ตอประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๓) ปรับปรุงแกไขกฎหมายการลงทุนดานการสื่อสารและคมนาคมที่มีผลประโยชนซ้ําซอน
(๔) กําหนดนโยบายการสรางเสนทางการคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทั่วทั้งประเทศ
โดยเฉพาะการคมนาคมสรางทางรถไฟความเร็วสูงตามมาตรฐานสากล
(๕) สนับสนุนใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๖) กําหนดมาตรการมิใหมีการผูกขาดจากบริษัทเอกชน
ขอบังคับพรรคเอกราชไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเอกราชไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข อ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ พรรคนี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเอกราชไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“THAI INDEPENDENT PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “อรท” ใชชื่อยอภาษาอังกฤษ “TID”
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ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
“เครื่องหมายพรรคและความหมาย”

ความหมายของเครื่องหมายมีดังนี้
“ตัวอักษรสีมวง” หมายความถึง ประชาชนคนไทยทุกหมูเหลาที่มีอุดมการณตองรวมกันสราง
พรรคการเมืองที่ชื่อวาพรรคเอกราชไทยใหเขมแข็งและปกปองรักษาประเทศไทยมิใหใครมารุกราน
“ตัวอักษรสีน้ําเงิน” หมายความถึง ความกลาหาญ ความจงรักภักดีของคนไทยทั้งประเทศ
ที่ตองรวมกันปกปองสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันหลักที่สําคัญของชาติ
“อักษรยอ อรท สีน้ําเงิน” หมายความถึง พรรคเอกราชไทย ประเทศไทยตองเปนเอกราช
หนึ่งเดียว
ขอ ๕. สํานักงานใหญพรรค ตั้ง อยูบานเลขที่ ๑๙ หมูที่ ๗ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
ข อ ๖. สาขาพรรคเอกราชไทย ให ใ ช ชื่ อ ว า สาขาพรรคเอกราชไทย ลํ า ดั บ ที่ ...
จังหวัด....................
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หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแกบุคคลที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค อนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ สมาชิกตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๙ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญ ชาติไ ทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติด
(๗) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๑๐) มีความเขาใจในเจตนารมณของการจัดตั้งพรรคและนโยบายของพรรค มีความมุงมั่นตั้งใจ
ที่จะสนับสนุนการดําเนินกิจการของพรรค และพรอมจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับพรรคทุกประการ
ขอ ๑๐ การสมั ค รเปน สมาชิ กพรรคใหยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พข องพรรค ด ว ยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน โดยยื่นใบสมัคร ณ สํานักงานใหญ
ของพรรค หรือสํานักงานสาขาพรรคหรือศูนยประสานงานพรรค
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ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิก ตอคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
เพื่อพิจารณา พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคแลวแต
กรณีไดอนุมัติใหรับเปนสมาชิกพรรคแลว สมาชิกผูนั้นจึงจะเปนสมาชิกของพรรค และไดรับบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
พรอมดวยชี้แจงเหตุผลประกอบคําคัดคานดวยและใหสงวนคําคัดคานนั้นเปนความลับ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรงหรือมีเหตุ
รายแรงอื่นๆ
(๕) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
(๖) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณตอเมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดว ย มติของพรรคตองเปน มติของที่ป ระชุม รว มของคณะกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดและการลงมติใหลงคะแนนลับ ถาสมาชิก
ผูนั้น ไดยื่นอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว
มีลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ ถ า ศาลรั ฐธรรมนู ญ วินิ จ ฉั ย ว า มติ ดั ง กล า ว
มิไดเปนไปตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลงทันที

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ที่ศาลมีคําวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย หรือเปนสมาชิกพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหไดไมนอยกวาหาพันคนและสาขาพรรค ภาคละไมนอยกวาหนึ่งสาขา
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
(๓) มีสิทธิลงสมัครรับรับเลือกตั้งหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือ
คณะกรรมการ สาขาพรรค กรรมการ หรือ อนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรค
(๒) สนั บ สนุน สมาชิกพรรคที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับ เลื อกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือ ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมสรางความเสื่อมเสียหรือบอนทําลายพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคและเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะสงเสริมสถานภาพของสมาชิกในการดํารงชีวิตทั้งตอตนเองและครอบครัว โดยจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อความสามัคคีระหวางสมาชิกพรรค
(๓) พรรคจะใหการคุมครองสมาชิกพรรคจากการถูกละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(๔) พรรคจะให ค วามสํ าคั ญ กั บ สมาชิ กพรรคอยา งเต็ ม รู ป แบบ โดยให ถือ ว าสมาชิก พรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อัน จะสง ผลใหการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ต ริย ทรงเปน ประมุข เปน ที่ศรั ทธา
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชนชาวไทย พรรคจึ ง ได กํ า หนดแนวทางการให ค วามรู ท างการเมื อ งแก ส มาชิ ก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิก และประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง
(๒) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนการปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๓) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรครวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มคี ุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัยของสมาชิกพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองยึดมั่นในอุดมการณ
ของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบขอบัง คับพรรค มติของคณะกรรมการบริห ารพรรค รวมทั้งคําสั่ง
และประกาศของพรรค
(๒) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมใชความเปนสมาชิกพรรค
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมาย
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอก ในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคใหทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
หรือกระทําผิดศีลธรรม อันเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๖) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค พึงปฏิบัติตามมติของพรรค
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ในรัฐสภา
(๗) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นในทาง
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอพรรค
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๑) มีความสํานึก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ศึกษาและทําความเขาใจในอุดมการณนโยบาย และขอบังคับพรรค
(๔) กระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมของพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน
ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคให ดําเนิน การในที่ป ระชุมใหญตามลําดับ
โดยวิธีลงคะแนนลับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนด จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่พึงมี
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(๒) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกและตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
เพื่อใหที่ป ระชุ ม ใหญเลื อกเป น กรรมการบริ ห ารพรรคในแตล ะตํา แหน ง จนครบจํ านวนตามที่กํ าหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารพรรค ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยู
ในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรค
การรั บจดแจ งการตั้ งพรรคการเมื องหรื อนั บ แต น ายทะเบี ยนพรรคการเมื องตอบรั บการเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรค ชุดใหม แลวแตกรณีและอาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอหัวหนาพรรคและใหมีผลตอเมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือ
ลาออกแลว
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของพรรค
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมด สภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค คนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน
จนครบวาระของผูที่พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นพนจากตําแหนง
ทั้งคณะ ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรค และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในเกาสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และ นอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจ และหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคและผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหรือบัญชีรายชื่อ
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดยจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปน ไปตามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๗) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค คณะผูบริหาร
คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการพรรค
ประสานงาน และ คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๘) อนุมัติการยุบเลิก การจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการ กํากับและสั่งการใด ๆ เพื่อใหการบริหารกิจการของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย
และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จั ด ตั้ ง แผนกตา ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อ ดํา เนิ น การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของพรรค
(๑๔) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญของพรรค หรือตําแหนงอื่นตามขอบังคับพรรค
หรือตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการตาง ๆ ของพรรค และ
ผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) พิจารณาการเขารวมรัฐบาลหรือการถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาล และใหหัวหนาพรรค
เปนผูนํารายชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเสนอตอการเขารวมรัฐบาล
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่น ที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือที่คณะกรรมการบริห ารพรรคเห็นสมควร
ซึงไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
เปนประธานของ ที่ประชุมใหญของพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
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(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมอี ํานาจปฏิบัติการในนามของ
พรรคไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรค มอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค มอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ - รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
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(๗) นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค มี ห น า ที่ ใ นการจั ด ทํ า ทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคให เ รี ย บร อ ย
ตามขอบังคับพรรค และ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
คณะที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๕ ใหมีป ระธานพรรคคนหนึ่ง ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริห ารพรรค และคณะ
ที่ปรึกษาพรรค ซึ่งหัวหนาพรรคแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกิน
กวาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ใหหัวหนาพรรคประกาศรายชื่อประธานพรรคและที่ปรึกษาพรรค
ในโอกาสที่มีการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ของพรรคในวาระแรก หัวหนาพรรคอาจแตงตั้งบุคคลใด
ที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๒๖ ประธานพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคอยูในตําแหนงตามวาระเชนเดียวกับคณะกรรมการ
บริหารพรรค เวนแตลาออก ถึงแกกรรม หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกดวยคะแนนเสียง
เกินกวาสอง ในสามของกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ที่ป รึกษาหัว หนาพรรคอยูในตําแหนง ตามวาระเชน เดียวกับ หัว หนาพรรค เวน แตลาออก
ถึงแกกรรม หรือหัวหนาพรรคใหออก
ขอ ๒๗ ประธานพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) มีสิทธิเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรคหรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) เสนอแนวคิดและใหคําปรึก ษาแกหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดทุกโอกาส
ตามที่เห็นสมควร
(๓) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคตามที่หัวหนาพรรค
หรือ กรรมการบริหารพรรครองขอ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๙
คณะกรรมการอืน่ ของพรรค
ขอ ๒๘ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําหรือ แกไขปรับปรุงนโยบายของพรรครวมถึงแนวทางในการบริหารประเทศ เพื่อให
นโยบายของพรรคมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
และตอบสนองตอความตองการของสมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของสมาชิกพรรคเปนสําคัญ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมใหญพรรคพิจารณา
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการนโยบาย
พรรคและ กรรมการนโยบายของพรรค
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกพรรคเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
สภานโยบายของพรรคตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญพรรคกําหนด
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคตอคณะกรรมการ
บริหารจากรายชื่อ ผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบหรือรายชื่อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ
คัด เลือกผูสมัครของพรรคเห็น สมควร ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
ใหที่ประชุมใหญพรรคพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรค
และกรรมการคัดเลือกผูสมัครของพรรคอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคคณะหนึ่ง มีอํานาจ
หน า ที่ ในการเสนอความเห็ น และดํ า เนิ น การเพื่ อ ส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยภายในพรรค
และส ง เสริ ม ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก พรรคในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งของพรรค
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหที่ป ระชุม ใหญพรรคพิจารณาเลือกตั้ง
เพื่อ ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๑๐
หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาคัดเลือกสมาชิกเพื่อสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขต
และการเลือกตัง้ ทุกระดับทีป่ ระชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้ง
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปแตละครั้ง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาและรับผิดชอบรวมกัน
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค จากบุคคลดังนี้
(๑) พิจารณาจากรายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคพิจารณาใหความเห็น
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคในการพิจารณาใหถือเปนที่สุด
ขอ ๓๒ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผูพิจารณา
แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้นใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๑
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๓๓ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ไมนอยกวาหาสิบคน
ขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๓๔ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ซึ่งมีภูมิลําเนาทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคขึ้นคณะหนึ่ง
และใหคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานสาขาพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๒) เมื่อดําเนินการตาม (๑) แลวใหรายงานการจัดตั้งสาขาพรรคไปยังสํานักงานใหญพรรค
เพื่อใหหัวหนาพรรคสงใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคดําเนินการแจงตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามกฎหมาย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งตามขอ ๓๔ (๑) ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น
กรรมการสาขาพรรคตองเปนสมาชิกพรรคซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป
บริบูรณและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลวมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงใหมอีกได
ขอ ๓๗ การเลื อ กตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรคใหดํ าเนิน การในที่ป ระชุม ใหญสาขาพรรค
ใหลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตาม ขอ ๓๕
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานสาขาพรรคและกรรมการอื่น ๆ
จนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุค คลที่จะไดรับ การเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีผูเสนอและ
มีผูรับรอง ไมนอยกวาสองคน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีร ายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมาย ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรค
(ค) เรียกประชุม ใหญสาขาพรรคโดยใหความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการอื่นๆที่คณะกรรมการสาขา
จัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน หากพนกําหนดดังกลาว
ใหถือวันมติดังกลาวมีผลบังคับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูและใหถือวาเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฎิบัติหนาที่ได ใหผูที่ดํารงตําแหนงรองประธานลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาและ
ตามประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการการประชุมสาขาพรรคทุกครั้ง
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่เลขานุการสาขาพรรคและคณะกรรมการ
สาขามอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคและตามที่คณะกรรมการสาขากําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคและตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ๆ ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค และ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรค เปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรค เปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาเหลืออยูเลย หรือมีแตไมยินยอมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง
ขอ ๔๒ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๓ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
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ขอ ๔๔ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากภายหลังมีสาขาพรรคไมครบตามมาตรา ๒๖
ใหดําเนิน การจัด ตั้ง สาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบ วัน นับแตไ ดรับหนังสือแจง จาก
นายทะเบียน
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญของพรรค
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ สมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรค
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรค
ทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อรองขอให
จัดใหมีการประชุมวิสามัญพรรคการเมืองไดโดยทําเปนหนังสือแจงตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญ
หนัง สือรองขอใหเรียกประชุม ใหญวิสามัญใหระบุโดยชัด แจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องใด พรอมแสดงเหตุผลและเหตุจําเปนเรงดวนประกอบดวย
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรองขอแลว ใหเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว เพื่อให
คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ขอ ๔๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองประกอบดวยสมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนสาขาพรรค ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญตามขอ ๔๖ ตองมีสมาชิกพรรคมาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติในที่ประชุมใหญ ตองกระทําโดยเปดเผย ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม
ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๘ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หัว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรค ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๙ กิจการของพรรค ดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้ง หัว หนาพรรค รองหัว หนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบาย
พรรคและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา หรือ
ตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําาหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๐) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
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ขอ ๕๐ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุม ใหญ ทุ ก คราว ให หั ว หน า พรรคหรื อ ผูซึ่ ง หั ว หน าพรรค
มอบหมายหรือ ผูมีอํานาจกระทําการแทนหัวหนาพรรคแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวันเวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได ตามความจําเปนหรือ
ตามคํารองขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการรองขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน
ในที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารพรรค ถาหัว หนาพรรคไมม าประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ดให
รองหั ว หน าพรรคลํา ดับ ต น เปน ประธานที่ป ระชุม ในคราวนั้น แทน แตถารองหั ว หน าพรรคลํา ดับ ต น
ไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิบั ติ ห นา ที่ ไ ด ใ หที่ ป ระชุ ม แต ง ตั้ ง รองหั ว หน าพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํ าหน า ที่
เปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ ในที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรค
ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและมิไดแตงตั้งรองเลขาธิการพรรคคนใดปฏิบัติหนาที่แทน ใหที่ประชุม
แตงตั้งรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ในคราวนั้นแทน
ขอ ๕๓ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรค อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค สวนการประชุมวิสามัญอาจมีไดเมื่อประธานสาขาพรรค เรียกประชุม
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หรื อ เมื่อ กรรมการสาขาพรรคจํ านวนไมน อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการสาขาพรรคเทา ที่ มี อ ยู
ในขณะนั้น เขา ชื่อรอ งขอเป น หนัง สือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุม วิสามัญ หนังสือ รองขอ
ตามวรรคหนึ่งใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคจะใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องใด
พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนเรงดวนประกอบดวย
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรค
เขาชื่อกันรองขอใหเรียกประชุม ใหจัดระเบียบวาระการประชุมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือรองขอดวย
ขอ ๕๕ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อใหค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับ เลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบ
ของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๖ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่ง หนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคที่ไ ดรับ เชิญ จากคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวน
ไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกทีมารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหลงเปนความลับ สวนการลงมติอื่นๆใหเปนไปโดยเปดเผย
เวนแตมีการรองขอใหลงมติเปนความลับ
ขอ ๕๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมม าประชุม ใหร องประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทน ถ ารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอ ยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรค ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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ขอ ๕๘ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บัญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยระบุเวลา สถานที่ประชุมและระเบียบ
วาระดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการรองขอใหมีประชุม
พิเศษจะตองมีวาระ หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๑ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานได ก็ ใ ห
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถา
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๖๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๖๔ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(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
ขอ ๖๕ สํานักงานใหญพรรคและสํานักงานสาขาพรรคตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นป
ปฏิทินที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งขึ้นและครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัด ทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาพรรคดวย งบดุล
ตองแสดงรายการสินทรัพยหนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายไดซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐและรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายในการดําเนินการของพรรคไวโดยชัดเจน โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลือกตั้ง ตองแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนด
งบการเงินตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบ
ขอ ๖๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรค อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคและสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรค สงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญของพรรค อนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๔
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
๖๗ พรรคอาจมีรายไดดังนี้
คาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการรับบริจาค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๘ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนจะเปนอัตราเทาใดและเก็บเมื่อใดนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๙ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๗๐ การรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคา
ตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป จะตองกระทําโดยเปดเผยชื่อผูบริจาคและสามารถตรวจสอบได
การรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
หาพันบาทขึ้นไป จะตองเปดเผยชื่อผูบริจาคตอสาธารณชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

การรับ บริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปนเงินไดที่มีมูลคาตั้งแต
สองหมื่นบาท ขึ้นไป จะตองรับบริจาคโดยวิธีการสั่งจายเปนตั๋วแลกเงินหรือเช็คขีดครอม
ขอ ๗๑ หามมิใหสมาชิกซึ่งมิไดดาํ รงตําแหนงกรรมการบริหารพรรครับบริจาคหรือขอรับบริจาค
จากผูซึ่งมิไดเปนสมาชิกพรรค เวนแตไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๗๒ หามมิใหรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอั นอาจคํานวณเปนเงินได
ในกรณีดังนี้
(๑) การรับบริจาคจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเกินกวาสิบลานบาทตอป
(๒) การรับบริจาคโดยรูหรือควรจะรูวาเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดนั้นไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๓) การรับบริจาคโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลาย
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบังลังค เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการ
อันเปนการกอกวน หรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการ
อันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
(๔) การรับบริจาคจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๕) การรับ บริจาคจากนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุร กิจหรือกิจการหรือ
จดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๖) การรับบริจาคจากนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
มีทุนหรือเปนผูถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การพิจารณารับบริจาคตามขอนี้ ใหพิจารณาในวันกอนวันที่บริจาคโดยใหถือทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันกอนวันที่บริจาค
(๗) การรับบริจาคจากองคกรหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือซึ่งมีผูจัดการหรือกรรมการ
เปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๘) การรับ บริจาคจากบุคคล องคกร หรือนิติบุคคลที่ไ ดรับ บริจาค เพื่อดําเนิน กิจกรรม
ของพรรคหรือกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล องคกร หรือนิติบุคคลตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๙) การรับบริจาคจากบุคคล องคกร หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ขอ ๗๓ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชี แสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูจํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาค ทุกราย
(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ขอ ๗๔ ในกรณีการรับบริจาคเปนเงินสด ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินสดไปฝาก
ไวในบัญชีธนาคารพาณิชยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาค แลวออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาค
ไวเปนหลักฐานภายในวันที่ไดรับบันทึกการบริจาค
ในกรณีการรับบริจาคเปนตัว๋ แลกเงินหรือเช็คขีดครอม ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําสง
เข า บัญ ชี เ งิน ฝากตามวรรคหนึ่ ง เมื่อ ตั๋ ว แลกเงิน หรือ เช็ คขี ด ครอ มดัง กล าวไม ถูก ปฏิเ สธการจ ายเงิ น
ใหเหรัญญิกพรรคออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูบริจาคไวเปนหลักฐานภายในวันที่ที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๗๕ หัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคตองเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยโดยระบุชื่อเจาของ
บัญชีในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชี
ของทุกบัญชีพรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชี
หมวด ๑๕
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๖ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๗๗ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๖ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น เมื่อสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
สั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคนเปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๘ ในการพิ จารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก ตอ งใหโ อกาสแกผู ถู ก กล า วหาแกข อ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๙ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรค เห็นวาสมาชิกผูถูกกลาวสมควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจาก
การเปนสมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนที่สุด
ขอ ๘๐ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหหัวหนาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๖
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ขอ ๘๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๘๒ ภายใตขอบังคับพรรคตามขอ ๘๑ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกพรรค
ที่เขารวมประชุม
ขอ ๘๓ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับพรรคไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๗
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๔ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๕ ในกรณีที่พรรคเอกราชไทย ตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคภายหลังจากการยื่น
ชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวใหตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเอกราชไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเอกราชไทยจํานวน ๙ คน ประกอบดวย
๑. นายกัมปนาท เพิ่มสุข

หัวหนาพรรค

๒. นายนพพล มากบดี

รองหัวหนาพรรค

๓. นายสอบอ ขุนเศรษฐี

เลขาธิการพรรค

๔. นายสายชล แดงนิยม

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางสาวอาทิตยา ขานฤทธี

เหรัญญิกพรรค

๖. นายอภินันท ปนแกว

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๗. นางสาวสมหมาย ขานฤทธี

โฆษกพรรค

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง
๘. นายภาณุพงษ นิธิพิมานมาศ
๙. นายมนตรี จันทนพิทักษ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

