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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
คําประกาศเจตนารมณ
ประเทศไทยมีประชากรกวา ๖๒ ลานคน ประชากรสวนใหญรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แตพี่นองเกษตรกรและผูใชแรงงานกลับเปนผูมีฐานะความเปนอยู
ดอยกวาผูประกอบอาชีพอื่นในสังคม คณะบุคคลซึ่งเปนตัวแทนของเกษตรกรและผูใชแรงงานไดรวมตัวกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” และประกาศเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบาย
เพื่อยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตของเพื่อนพี่นองเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร และญาติพี่นอง
ผูใชแรงงานทุกคนใหมีมาตรฐานการครองชีพที่มั่นคง อยูดีกินดี ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีศักดิ์ศรี
และมีขีดความสามารถในการสงเสียลูกหลานเขารับการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ไดเชนเดียวกับผูประกอบอาชีพอื่นในสังคม
๑. นโยบายดานการเมือง การบริหารและการปกครอง
๑.๑ นโยบายการเมือง
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย มีความจงรักภักดี และเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
พรรคมุงมั่นที่จะธํารงไวซึ่งความเปนเอกราชอธิปไตยของชาติ บูรณภาพแหงอาณาเขต
และยึด มั่น ในอุด มการณท างการเมือ งการปกครอง ตามระบอบประชาธิป ไตยในระบบรัฐ สภา
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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พรรคมุงมั่นที่จะสนับสนุนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทย
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน มีอิสระในการตัดสินใจ
ทางการเมือง
พรรคจะเสริมสรางบทบาทของสถาบันรัฐสภาในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของฝายบริหารใหมีประสิทธิภาพ
พรรคมุงมั่นที่จะเสริมสรางบทบาทของพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนอยางแทจริง โดยใหประชาชนจากทุกอาชีพ ทุกกลุมวัย และทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม
ในการบริหารพรรคการเมือง
พรรคจะสนับสนุนการเสริม สรางกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในทุกระดับ
พรรคจะสงเสริมใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
พรรคมุงสนับสนุนกิจกรรมการยกยอง เชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคกรและบุคคลที่อาสาสมัคร
ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม ประเทศชาติและประชาชน
๑.๒ นโยบายการบริหาร
พรรคมีเจตนารมณที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยสนับสนุนการใชแผนงาน โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน และกําหนดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนหนวยปฏิบัติ โดยใหมีหนวยงานที่เปนเจาภาพหลัก ทําหนาที่เปนหนวยควบคุมการใชงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาความซ้ําซอนและสิ้นเปลืองงบประมาณ
พรรคมุงมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดินในเรื่องการเมือง
การบริหารการปกครอง การใหบริการสาธารณะและการงบประมาณ การคลัง ใหแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
พรรคยึดมั่นในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม
ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อความโปรงใส มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
พรรคยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความสามารถและผลงานการบริการประชาชนในการพิจารณา
ความดี ความชอบ การปรับยายและเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้ง
ใหความคุมครอง ชวยเหลือขาราชการผูมีรายไดนอยและครอบครัวใหไดรับสวัสดิการของภาครัฐที่อยูในสังคม
ไดอยางสมศักดิ์ศรี
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๑.๓ นโยบายการปกครอง
พรรคสนับสนุนการปองกัน คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนจากขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
และสงเสริมบทบาทขององคกรที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
พรรคมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหประชาชนในหมูบาน ตําบล ชุมชนและทองถิ่นไดปกครองตนเอง
โดยรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันตัดสินใจ รวมกันแกไขปญหา รวมกันรักษาประโยชนและรวมกัน
ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในหมูบาน ชุมชน
พรรคมุงมั่นจะสนับสนุนบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน สมาชิกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิกอาสาสมัครอื่นที่ทางราชการและ
องคการภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นในการบําบัดทุกข บํารุงสุข การอํานวยความยุติธรรม และการระงับขอพิพาท
ขั้นพื้นฐานในระดับหมูบาน ตําบล เพื่อใหเกิดสังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข รวมทั้งการตรวจสอบ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดสังคมที่ใสสะอาด
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
ภายใตระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุงมั่นที่จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
แบบผสมผสาน คือ ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ มีความพอดี พอประมาณ
อยางมีเหตุผล เปนเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อเสริมสรางความมั่นคง แข็งแกรงใหเศรษฐกิจฐานราก
อันไดแก เกษตรกรและผูใชแรงงานใหดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเองโดยพึ่งพาปจจัยทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
จากชุมชน ทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ ภายในประเทศและยึดมั่นในเศรษฐกิจเสรีนิยมเพื่อสงเสริมการสงออก
สินคาจากผลิตภัณฑจากภูมิปญญา ฝมือแรงงาน ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย ตลอดจนธุรกิจบริการ
และการทองเที่ยวเปนหลัก
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมีความมุงมั่นจะดําเนินการตามนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังนี้
(๑) พรรคใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจน โดยเพิ่มศักยภาพของคนยากจน
ใหไดรับโอกาสพิเศษในการศึกษา การบริการทางสังคม การสนับสนุนการสรางอาชีพและเพิ่มรายได
การยกระดับคุณภาพชีวิตใหเทาเทียมกับคนทั่วไปอยางทั่วถึง เพื่อใหคนยากจนพึ่งตนเองได
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(๒) พรรคมุงสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและสรางความเปนธรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอยางครบวงจร สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ การใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถสรางผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑจากฝมือแรงงานที่มีคุณภาพใหเชื่อมโยง
สูตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจที่สมดุล
(๓) พรรคใหความสําคัญการประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง เพื่อสนั บสนุน การคาขายและการพาณิ ช ยภายในประเทศและสงเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญเพื่อการสงออก โดยรัฐสนับสนุน ดานเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่ทัน สมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต และกระบวนการผลิตใหมีม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระดับสากล
(๔) พรรคมุงมั่นใหมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาจากผลผลิตการเกษตรกรและฝมือแรงงาน
ระหวางชุมชน ทองถิ่น ในอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนธรรม โดยใชองคกรกลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
เปนคนกลางแทนพอคาหรือกลุมทุนภายนอกชุมชน
(๕) พรรคใหความสําคัญกับการใชนโยบายการเงิน การคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจฐานราก
และการจางงานภายในประเทศ และปรับโครงสรางภาษีอากรและภาษีศุลกากรใหเอื้อตอการสงออก
ผลผลิตการเกษตรในเชิงพาณิชยกรรม และธุรกิจใหบริการ
๓. นโยบายดานการเกษตร
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุงมั่นที่จะใหสถาบันการเกษตรเปนสถาบันชาติ โดยปฏิรูปกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการเกษตรและตราเปนกฎหมายการเกษตรแหงชาติเพื่อกําหนดสิทธิ หนาที่ของเกษตรกร
กลุมและองคกร สหกรณการเกษตร การคุมครองอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตการเกษตร กระบวนการผลิต
การแปรรูป การบรรจุภัณฑ การจําหนายและการตลาด การแกปญหาหนี้สินโดยธนาคารและสถาบันการเงิน
เพื่อเกษตรกร การกําหนดหลักประกันสุขภาพแกเกษตรกร รวมทั้งการปองกันความเสี่ยงในการเพาะปลูก
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
พรรคมีเจตนารมณที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการดํารงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
แกประชาชนและยุวชนรุนหลังใหกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
พรรคจึงกําหนดนโยบายดานการเกษตร ดังนี้
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(๑) พรรคมุงมั่นที่จะสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรในแตละ
ชุมชน และนําระบบสหกรณมาใชในการบริหารการผลิต การจําหนายผลผลิตทั้งตลาดภายในประเทศ
และการสงออก โดยรัฐใหการสนับสนุนเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเลี้ยงชีพที่มั่นคงเชนเดียวกับอาชีพอื่น
(๒) พรรคมุงมั่นที่จะสงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดตลอดป ภายหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว
(๓) พรรคมุงใหมีการเพาะปลูกขาวพันธุดีเพื่อการบริโภคและสงออก โดยใชปุยทางชีวภาพ
ปลอดจากสารเคมี โดยรัฐสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม และพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม
ทั้งพืชและสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อการสงออก
(๔) พรรคมุงที่จะพัฒนาระบบตลาดกลางใหมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาการเกษตรระหวางชุมชน
ทองถิ่นและสนับสนุนบทบาทขององคการตลาดเพื่อเกษตรกรในการรับซื้อ รับจํานําผลผลิตการเกษตร
ในทุกฤดูกาล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
(๕) พรรคจะพัฒนาระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการใชที่ดินและที่วา งทุกพืน้ ที่
โดยไมกระทบกับปาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๖) พรรคจะสนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือ และการจัดตลาดนัดโค-กระบือควบคูกับ
การขยายพันธุและการบํารุงพันธุที่ดี โดยรัฐสนับสนุนงานดานวิชาการและการรักษาโรค
(๗) พรรคจะจัดใหมีสถานีเพาะพัน ธุสัตวน้ําจืดและน้ําเค็ม ในระดับชุม ชน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อใหบริการแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางทั่วถึง ทุกภูมิภาค
๔. นโยบายดานแรงงาน
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุงมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายโอกาสใหคนไทยทุกคนมีงานทํา
เนนการประกอบอาชีพสวนตัวและเปนผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอม
พรรคสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากลตามความตองการของ
ตลาดแรงงานตางประเทศ และขยายตลาดแรงงานและการจางงานไทยในตางประเทศ โดยรัฐเปนผูดําเนินการ
จัดสงแรงงานไทยเพื่อปองกันการฉอโกงแรงงาน และเพื่อคุมครองแรงงานไทยทุกคนในตางประเทศ
ใหมีรายไดที่เหมาะสมเปนธรรม และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของแรงงานไทยใหมั่นคงเทาเทียม
กับอาชีพอื่น
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พรรคจะเสริมสรางประสิทธิภาพ ระบบประกันสังคมแกคนทุกชวงวัย ตั้งแตวยั เรียน วัยทํางาน
วัยหลังทํางาน และวัยชรา
พรรคจะปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อคุมครองแรงงานทุกเพศ ทุกวัย และครอบคลุมถึงคนยากจน
และคนดอยโอกาสทางสังคม
พรรคจะสนับสนุนใหมีสถาบันการเงินของผูใชแรงงานเชนเดียวกับเกษตรกร เพื่อใหบริการ
และอํานวยความสะดวกในการสงเสริมการจางงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕. นโยบายดานสังคม
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยเชื่อวา สังคมไทยมีหลักคุณธรรมที่อุปถัมภและผูกพันใหคนไทย
สามารถดํารงความเปนเอกราช และรักษาบานเมืองใหรอดพนจากวิกฤตการณมาจนถึงปจจุบัน และมี
ความมั่น คงที่ยั่งยืน คือ ความมีมิตรไมตรีอัน ดีตอกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเกิดทุกขภัยและ
ใหโอกาสแกผูดอยโอกาสกวาเสมอ
พรรคจึงมุงมั่นที่จะสรางสังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมที่เปดโอกาส
ใหคนไทยทุกคน คิดเปน ทําเปนดวยตนเอง เปนสังคมแหงการเรียนรูและเคารพในภูมิปญญาทองถิ่น
และเปนสังคมที่ประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตใจเปนประชาธิปไตย พรรคจึงกําหนด
นโยบายดานสังคม ดังนี้
(๑) พรรคมุงเสริมสรางโดยเนนการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ใหมีคุณภาพ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัตน
(๒) พรรคจะปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืนถาวร โดยเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน การปองกันกลุมเสี่ยงมิใหเกี่ยวของกับสารเสพติด ใหประชาชน
ทุกหมูเหลารวมกันเปนพลังแผนดินตอตานยาเสพติด การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา และใหโอกาส
ผูผานการบําบัดฟนฟูใหกลับคืนสูสังคมเชนคนปกติทั่วไป ตลอดจนการสกัดกั้นขบวนการผลิตและ
คายาเสพติดขามชาติ โดยการปราบปรามและดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง
(๓) พรรคมุงเสริมสรางความรวมมือของบาน วัด โรงเรียน อาสาสมัครและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนดวยตนเอง
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๖. นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยจะเรงรัดการผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
โดยจะใหมีแพทยและบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขประจําสถานีอนามัยประจําตําบลทุกแหง
ทั่วประเทศ
พรรคมุงมั่น ที่จะสนับสนุน การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนที่เนนการปองกันโรค โดยมุงใหความรู ความเขาใจการสรางภูมิคุมกันโรค
และการดูแลสุขภาพอนามัย
พรรคจะสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัยควบคูกับแพทยทางเลือก
โดยใชสมุนไพร
พรรคจะกําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอรายแรงในภูมิภาค อาทิ ไขหวัดนก
โรคเอดสและโรคอื่นที่เขามากับกลุมแรงงานไทยจากตางประเทศ
พรรคจะเรงรัดมาตรการคุมครองผูบริโภค อาหารและยา โดยกวดขันใหมีเภสัชกรควบคุม
การจําหนายยาและเวชภัณฑในรานขายยาทุกแหง
พรรคมุงมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรค และผลิตเครื่องมือทางการแพทย
ภายในประเทศ
๗. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๑ นโยบายการศึกษา
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยยึดมั่นในหลักการที่วา “คนเปนศูนยกลางการพัฒนาในทุกมิติ”
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนมีสุขภาพจิตเขมแข็ง สุขภาพกายที่แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีศักยภาพ มีสติปญญาและมีความสํานึกในความรักชาติ รักความเปนไทย และพรอมที่จะเปนพลเมืองดี
และรับใชสังคมในอนาคต
พรรคจึงมุงมั่นที่จะดําเนินนโยบายดานการศึกษา ดังนี้
(๑) พรรคใหความสําคัญกับ ผูเรียนโดยมุงสงเสริม การเรียน การสอนตั้ งแตอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใหผูเรียนคิดเปน รูจักใชปญญาสรรคสรางความคิด ความฝนโดยใหทุกคน
อานและเขียนภาษาไทยไดดวยตนเอง
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(๒) พรรคสนับสนุนการศึกษาเอกลักษณไทย ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหผูเรียนไดศึกษา
เรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตคนไทยอยางถองแท และสนับสนุนใหเรียนรูภาษาทองถิ่นในแตละภาคของประเทศ
รวมทั้งภาษาตางประเทศซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานและภาษาตางประเทศสากล เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
เปนตน
(๓) พรรคมุงมั่นที่จะใหวิชาชีพครูมีมาตรฐานและมีคาตอบแทนพิเศษ เพื่อสนับสนุน
ใหบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษา คนควา เรียนรูทางวิชาการเพิ่มเติมตลอดเวลา
(๔) พรรคสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนใหมีคุณภาพ อุปกรณการศึกษาและวิทยฐานะ
เทาเทียมการศึกษาในระบบโรงเรียน และสนับสนุนปราชญทองถิ่น มีสวนรวมในการอบรมสั่งสอนเด็ก
และเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
(๕) พรรคสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนและอุปกรณการเรียน
ใหทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใหสอดแทรกการอนุรักษเอกลักษณ
และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรูเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย หนาที่พลเมืองดี มีคุณธรรม กตัญูตอ
ผูมีพระคุณ หลักการใชสิทธิเสรีภาพและการทําหนาที่ของพลเมืองไวในหลักสูตรการเรียนทุกระดับ
(๖) พรรคใหความสําคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใหพัฒนาคุณภาพ
เปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเอง
(๗) พรรคสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาทุกประเภทในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา สงเสริมการนําความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพ
การกีฬาของประเทศ และสนับสนุนสวัสดิการแกนักกีฬาใหไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจากการสรางชื่อเสียง
เกียรติคุณใหแกประเทศไทย
๗.๒ นโยบายการศาสนา
พรรคสงเสริมศาสนาพุทธ ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และสนับสนุนคาสาธารณูปโภคแกวัดที่ขาดแคลน
พรรคสงเสริมใหพระภิกษุสงฆ เผยแผหลักธรรมแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน
ใหทั่วถึงทั้งในและตางประเทศ
พรรคมุงมั่นที่จะสงเสริมใหวัด โบสถคริสต มัสยิดและสถานประกอบกิจการทางศาสนา
เปนสถาบันการฝกอบรมพัฒนาจิตใจของคนไทย ตั้งแตเด็ก เยาวชน จนถึงมัธยมศึกษา
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พรรคสงเสริมใหภิกษุ นักพรต นักบวชในทุกศาสนา เปนผูนําแหงจิตวิญญาณในการนํา
หลักศาสนามาแกไขปญหาดวยสันติวิธี
๗.๓ นโยบายศิลปะและวัฒนธรรม
พรรคสง เสริม กิจ การพัฒนาพิพิธภัณ ฑ ศิลปะและวัฒ นธรรมพื้ น บานและรวมสมั ย
เปนแหลงศึกษาเรียนรูของเด็ก เยาวชนและประชาชนไทย
พรรคสนับสนุนใหมีการจัดงานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ทองถิ่นในทุก
เทศกาลประเพณีไทย
พรรคสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสรางคุณคาและใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
การทองเที่ยวของประชาชนในชุมชน และทองถิ่น
๘. นโยบายดานคมนาคม และการสื่อสาร
๘.๑ นโยบายการคมนาคมขนสง
พรรคมุงมั่นที่จะขยายเสนทางรถไฟเพื่อการขนสงและบรรทุกสินคาใหทั่วถึงทุกจังหวัด
และมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานเสนทางการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศและทางทะเล
ทั้งภายในและระหวางประเทศ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใหเปนสี่แยกอินโดจีน
และรองรับความตองการของประชาชนในแตละภูมิภาคอยางเทาเทียมกัน
๘.๒ นโยบายดานการสื่อสารโทรคมนาคม
พรรคสนับสนุน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลายในการบริการประชาชน
และมีอัตราคาบริการที่สมเหตุผล โดยใหมีการแขงขันการใหบริการกิจการโทรคมนาคมอยางเสรีและ
เปนธรรม
๙. นโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม
๙.๑ นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
พรรคมุงมั่นที่จะสงเสริม การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพ และ
พันธุวิศวกรรมเพื่อใชประโยชนในดานการอุตสาหกรรมและการเกษตรของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
พรรคมุงมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตร และนักวิจยั
รวมทั้งเพิ่มพูน ทักษะในการสรางผลงานดานผลผลิตการเกษตร เพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
อุตสาหกรรมการสงออก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

๙.๒ นโยบายการพลังงาน
พรรคมุงมั่นที่จะศึกษาพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะการผลิตน้าํ มันเชือ้ เพลิง
ไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมชนิด ๑๐๐ % เพื่อใหเปนพลังงานใหมของชาติ ตลอดจนรณรงคปลุกจิตสํานึก
ใหคนไทยทั้งชาติประหยัดพลังงาน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ําประปา และไฟฟา โดยใหใชพลังงานอยางรูคุณคา
เทาที่จําเปน
๙.๓ นโยบายสิ่งแวดลอม
พรรคยึดมั่นในหลักการ “ผูใดกอใหเกิดมลภาวะ ผูนั้นตองจายและรับผิดชอบ” โดยสนับสนุน
ใหบังคับใชกฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เพื่อบังคับใหผูกอใหเกิดมลพิษ
ตองเสียภาษีเพิ่มทดแทนใหแกสังคม และจูงใจใหภาคธุรกิจและองคการภาคเอกชนที่ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับการลดภาษีเพื่อเปนการตอบแทนคุณความดี
ที่ใหแกสังคม
พรรคมุงมั่น ที่จะสงเสริม ชุม ชน องคกรประชาชน และองคการภาคเอกชน อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนอยางยั่งยืน
พรรคมุงมั่นที่จะสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหแก ธุรกิจเอกชน
๑๐. นโยบายดานความมั่นคง
พรรคมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหมีการบูรณาการดานการรบ โดยใชกําลังรวมรบของเหลาทัพตาง ๆ
และสนธิกําลังกับฝายพลเรือน ตามหลักนิยมทางทหาร พรอมทั้งปรับปรุงโครงสรางกองทัพใหทันสมัย
พรรคสนับสนุนการบูรณาการกําลังพล โดยปรับขนาดกําลังพลของกองทัพใหมคี วามเหมาะสม
และใหมีกําลังพลอาสาสมัคร กําลังสํารอง เพื่อชวยเหลือสังคมในยามปกติ โดยเขามามีบทบาทในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย การปราบปรามยาเสพติด การคาสิ่งผิดกฎหมาย การแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
การพัฒนาพื้นที่ดานความมั่นคงตามแนวชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง
พรรคสงเสริมการยกระดับการดํารงชีวิตความเปนอยูและการศึกษาของกําลังพลทหารกองประจําการ
รวมทั้งปรับการเลื่อนไหลชั้นยศของทหารชั้นประทวนใหทัดเทียมกับขาราชการอื่น
พรรคสนับสนุนนโยบายการพึ่งตนเองทางทหาร โดยใชทรัพยากรภายในประเทศผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณทางทหารบางประเภท
พรรคสนับสนุนใหกองทัพมีบทบาทในการเสริมสรางความเชื่อมั่นดานความมั่นคงระหวางประเทศ
โดยเขารวมเจรจาเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
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๑๑. นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนความรูทางดานการศึกษา วิชาการ
เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การรักษาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
พรรคมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน โดยไมเขาไป
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนาความรวมมือกันในการแกไขปญหาชายแดน
อยางสันติวิธี และปองกันการคาสิ่งผิดกฎหมาย การคายาเสพติดและการคามนุษยขามชาติ
พรรคจะสนับสนุนใหภาครัฐและภาคเอกชนเขารวมลงทุนดานการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บนพื้นที่ของผลประโยชนของชาติ
รวมกันอยางเปนธรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนแหลงอาหารของโลก และเปนครัวของโลก
พรรคมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีการคาระหวางประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อประโยชนสูงสุดของคนในชาติ
ขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ พรรคการเมืองนี้ชื่อ “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “THAI
AGRICULTURER AND LABOR PARTY” เรียกโดยยอวา “ก.ร.ท.” หรือ “T.A.L.P.”
ขอ ๒ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนรูปแผนที่ประเทศไทยมีพื้นสีเขียว ภายในมีพานรัฐธรรมนูญ
สีทอง ตอนลางของแผนที่มีขอความเปนตัวหนังสือสีน้ําเงิน วา “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” และ
บรรทัดลางสุดมีขอความเปนตัวหนังสือสีแดงวา “เพื่อคนไทยทั้งแผนดิน” ดังภาพขางลางนี้
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ความหมาย
แผนที่ประเทศไทยสีเขียว หมายถึง แผนดินไทยอัน อุดมสมบูรณดวยพืช ผลทางการเกษตร
เปนแหลงอาหารของโลก ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใชแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
พานรัฐธรรมนูญสีทอง หมายถึง ความเปนเอกราชอธิปไตยของชาติไทย เปนแผนดินทอง
ที่ยึดมั่นในอุดมการณทางการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม
ทางการเมือง และการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางกวางขวาง
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย เปนตัวหนังสือสีน้ําเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีและเทิดทูนไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย
เพื่อคนไทยทั้งแผนดิน เปนตัวหนังสือสีแดง หมายถึง เจตนารมณของพรรคที่มุงมั่นจะยกระดับ
ฐานะและคุณภาพชีวิตของเพื่อนพี่นองเกษตรกรและผูใชแรงงานใหมีมาตรฐานการครองชีพที่มั่นคง อยูดีกินดี
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยอยางมีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับผูประกอบอาชีพอื่นในสังคม
ขอ ๓ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูที่ ณ บานเลขที่ ๑๑๙/๖๙ หมูที่ ๖ ซอยศิริชัย ๑ ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท
๐-๒๕๒๕-๒๑๙๙ และหมายเลขโทรสาร ๐-๒๕๒๕-๒๑๙๙
ขอ ๔ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ใหใชชื่อพรรคประกอบกับชื่อทองที่ที่สาขาพรรคนั้น
ตั้งอยูเปนชื่อสาขาพรรค คือ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย สาขา............................
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
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“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิก
สวนที่ ๑
ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๖ สมาชิกแบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๗ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีอุปการคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๘ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ซึ่งตกลงรับคําเชิญเขาเปนสมาชิกเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มตั้งแตวันที่หัวหนาพรรคประกาศรายชื่อ ณ สํานักงานใหญ
และจดแจงชื่อสมาชิกดังกลาวในทะเบียนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของพรรค
สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไมตองเสียคาธรรมเนียมและ
คาบํารุงพรรค
ขอ ๘ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิกพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติรับเขาเปนสมาชิกพรรค โดยผูสมัครตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) มีความปรารถนาที่จะรวมอุดมการณกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ขอ ๙ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ มิใหรับเขาเปนสมาชิก
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๙๕
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๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๑๐ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตนายทะเบียนพรรคการเมืองรับการจดแจงการจัดตัง้
พรรคการเมือง พรรคจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป โดยจะตองประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
สวนที่ ๒
การสมัครเปนสมาชิกสามัญและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๑ ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค พรอมหลักฐาน
ตอนายทะเบียนพรรคเกษตรกรแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค โดยมีสมาชิกหนึ่งคนรับรอง
การสมัครเขาเปนสมาชิกของผูสมัครและชําระคาธรรมเนียมการสมัครพรอมคาบํารุงพรรคตามอัตรา
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร
เปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
เมื่อไดรับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่งแลว ใหคาธรรมเนียมการสมัครและคาบํารุงพรรค
ตกเปนของพรรค ใหนายทะเบียนพรรคเกษตรกรแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค แลวแตกรณี
พิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถาปรากฏวา ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนสมาชิกได
และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนดครบถวน ใหนายทะเบียนพรรคเกษตรกรแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค
แล ว แต ก รณี ทํ า เรื่อ งเสนอคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห รั บ เข า เป น สมาชิ ก
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหแจงใหผสู มัครทราบและจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก พรอมทัง้
ออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารอนุมตั ใิ หรบั เขาเปน
สมาชิก
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
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๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘
(๔) มีลักษณะตองหามตามขอ ๙
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากการเปนสมาชิก เนื่องจากกระทําการขัดตอวินยั
และจรรยาบรรณของสมาชิก ทั้งนี้ ไมรวมถึงสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๖) สมาชิกที่เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพน จากการเปน สมาชิก ถาที่ประชุม รวมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมดใหสมาชิกภาพของ
บุคคลดังกลาวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกลาวใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ
(๗) พรรคตองเลิกหรือยุบไป
(๘) กรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหสมาชิกภาพ
ในการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว ใหนายทะเบียนพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
จําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค และใหเรียกบัตรประจําตัวสมาชิกคืนดวย
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นหนังสือลาออกตอเลขาธิการพรรคหรือนายทะเบียน
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย และใหมี ผ ลตั้ งแตวั น ถั ด จากวั น ที่เ ลขาธิ ก ารพรรคหรือ นายทะเบี ย น
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย แลวแตกรณี ไดรับหนังสือลาออก
สวนที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๕ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรค
(๒) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอน อันเกิดจากการกระทําดวยเหตุไมเปนธรรม
(๓) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๔) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับ หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
(๕) เขารวมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการพรรคหรือหัวหนาพรรค
(๖) เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงตามขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๗) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
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๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกําหนดระเบียบใหสมาชิกที่จะไดรับสิทธิตาม (๓) (๔) (๖)
และ (๗) ตองปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๖ บางประการใหครบถวนกอนก็ได
ขอ ๑๖ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ชําระคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรค เวนแตไดรับการยกเวน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนดตามขอปฏิบัติตามขอบังคับพรรค ระเบียบ วินัย และมติขององคกรบริหารงานของพรรค
(๒) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
(๓) ตองสนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ
(๔) ประพฤติตัวและวางตนใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๕) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของ
พรรค
(๖) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ นโยบาย และชื่อเสียง
ของพรรคเปนสําคัญ
(๗) ยึดมั่นในระเบียบของพรรคและวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๗ หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไปมี ดังนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจทางการเมือง
(๒) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบของกฎหมายและขอบังคับ
(๓) พิจารณาชวยเหลือและเปนปากเสียงใหผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการกระทําอันไมเปนธรรม
หรือไมถูกตองของหนวยงานของรัฐ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
ขอ ๑๘ พรรคตองสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปมีความรูทางการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดย
(๑) สงเสริมและปลูกฝงความสํานึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และใหการอบรม
เพิ่มความรูเพื่อพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
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๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๒) สงเสริมและพิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพรรคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ
หมวด ๓
ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค
ขอ ๑๙ ผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบงออกเปนสองประเภท คือ
(๑) เยาวชน
(๒) บุคคลทั่วไปและองคกรตางๆ
สิทธิ หนาที่และบทบาทของผูสนับสนุนกิจกรรมของพรรค ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
ุ สมบัตอิ นื่ ตามขอ
ขอ ๒๐ เยาวชน ไดแก บุคคลผูมีอายุยังไมครบสิบแปดปบริบูรณ และมีคณ
๘ (๑) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ที่แสดงความจํานงเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของพรรค
ขอ ๒๑ บุคคลทั่วไปและองคกรตาง ๆ ไดแก บุคคลและองคกรตางๆ ที่มีความสนใจและแสดง
ความจํานงเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค แตไมไดสมัครเปนสมาชิก
หมวด ๔
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๒ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค ที่สั่งการภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่มีอยู และประกาศของพรรคอยางเครงครัด
(๓) ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
(๔) ประพฤติตนและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบของกฎหมาย

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
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(๕) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือเปนเยี่ยงอยางที่ไมดี
และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๖) ไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอชื่อเสียงของพรรค
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ไมวิพากษ วิจารณสมาชิกดวยกัน หรือองคกรบริหารของพรรคตอบุคคลภายนอกในทาง
ที่เสียหาย
(๙) ไมใชความเปนสมาชิกไปแสวงหาประโยชนสวนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมาย
ขอบังคับ หรือศีลธรรมอันดี
(๑๐) รับผิดชอบตอหนาที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๑) แจงความจริง หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑๒) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองอื่นในระหวาง
ที่เปนสมาชิก
สวนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๓ ใหมีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการ
จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งหัวหนาพรรคเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบ
และแตงตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๒) สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก แลวเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค เพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเปนคราว ๆ ตามความจําเปน แลวเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค
สวนที่ ๓
การกลาวหาและการลงโทษสมาชิก
ขอ ๒๔ การกลาวหาสมาชิกคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการกระทําที่ผิดวินัย
หรือละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจทําไดโดยกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิก
ไมนอยกวาสิบคน ลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๒๕ เมื่อมีการกลาวหาสมาชิกในขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวโดยเร็ว
หลักเกณฑและวิธีการในการสอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหา ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกําหนด
ขอ ๒๖ สมาชิกผูใดกระทําการอันเปนการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ตองไดรับโทษ
ตามความรายแรงของการกระทําผิดวินัยและจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากความเปนสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกกลาวหาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการกระทํานั้นอาจมีผล
ใหสมาชิกผูนั้นพนจากความเปนสมาชิก ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสงผลการพิจารณาและ
ขอเสนอแนะใหที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรค
พิจารณา มติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ใหสมาชิกผูถูกกลาวหาพนจากความเปนสมาชิก ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติใหลงคะแนน
โดยวิธีลับ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

หมวด ๕
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญ
ขอ ๒๗ ใหพรรคมีสํานักงานใหญซึ่งเปน ศูน ยกลางการบริหารงานของพรรคตั้งอยูใ นเขต
จังหวัดนนทบุรีและใหมีสาขาพรรคในทองที่ตาง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๘ ในการบริหารงานของพรรค ใหมีสํานักงานดังตอไปนี้ อยูที่สํานักงานใหญ
(๑) สํานักงานเลขานุการหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ใ นการสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
หัวหนาพรรค และกระทําการอื่นใดตามที่หัวหนาพรรคสั่งการ
(๒) สํานักงานเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรคและ
กิจการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(๓) สํานักนโยบายและแผนมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค
ในทางขอมูลและวิชาการ งานดานการตางประเทศของพรรค งานจัดทําแผนกิจกรรมและงบประมาณ
และงานอื่น ๆ ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) สํานักงานบัญชีและการเงินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานการเงินและบัญชี
ของพรรคใหเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับและงานอื่นๆ ทีห่ วั หนาพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) สํานักงานอื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหจัดตั้งขึ้น
คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจกําหนดอํานาจหนาที่เพิ่มเติม และแบงสวนงานภายใน
ของแตละสํานักงานดังกลาวขางตนตามที่เห็นสมควร
การกําหนดตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ อัตราเงิน เดือนของเจาหนาที่
ตลอดจนการแตงตั้ง การถอดถอนเจาหนาที่และอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๒๙ ทองที่ใดมีสมาชิกตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป และประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิก
ผูเริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจงความประสงคจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

อาชีพ และที่อยูของสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ ก็ใหแจงใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งดําเนินการ
ตอไป
หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นวาทองที่ใ ดยังไมพรอมที่จะใหมีการจัดตั้งสาขาพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจใหตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคไปกอนก็ได
การกําหนดทองที่ในการจัดตั้งสาขาพรรคตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หนึ่งเขตเปนหนึ่งทองที่
ในทองที่หนึ่ง ๆ จะตั้งสาขาพรรคไดเพียงสาขาเดียว
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
พรรคจะตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนดอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา และในแตละปใหพรรคดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มขึ้นในแตละภาค
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา จนกวาจะมีสาขาพรรคครบทุกทองที่ในภาคนั้น
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหจดั ใหมี
การประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในทองที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
เมื่อที่ประชุมใหญสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่จัดตั้งสาขาพรรค
แลวเสร็จ
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐ ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค รองประธาน
สาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค
และกรรมการสาขาพรรคอีกไมเกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมสาขาพรรค
ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นวา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ผูใดมีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป ใหเลขาธิการพรรคเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติปลดบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว อาจจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการขยายจํานวนสมาชิกพรรคในเขตทองที่ของสาขา
(๒) ใหการศึกษาอบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณและแนวทางนโยบาย
ของพรรคแกสมาชิก
(๓) เผยแพรอุดมการณ แนวนโยบายและกิจกรรมของพรรคแกประชาชนทั่วไป
(๔) รณรงคชวยเหลือและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) ดําเนินกิจกรรมรวมกับมวลชนในทองถิ่น และดําเนินโครงการเศรษฐกิจตามที่พรรคแนะนํา
หรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูและรายไดของประชาชนในทองถิ่นบริหารกิจการ
ภายในของสาขาพรรค
(๖) เสนอแนะผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับในทองที่ของสาขาตอคณะกรรมการ
บริหาร
(๗) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อใหความเห็นชอบ
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๓ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากความเปนสมาชิก
(๔) พนจากตําแหนง ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค
รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติใ หพน จากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณเสื่อมเสีย
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๖) ที่ประชุมสาขาพรรค มีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหพนจากตําแหนง เนือ่ งจากมีพฤติการณ
เสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๓๔ ในกรณีที่ตําแหนง กรรมการสาขาพรรค นอกจากประธานสาขาพรรควางลงกอน
ครบวาระ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขาแทนตําแหนงที่วาง
โดยใหกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนง
ที่เหลืออยูของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แตถาคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนง
เหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไมแตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตําแหนง
กรรมการสาขาพรรคที่วางลงก็ได
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ตําแหนง ประธานสาขาพรรควาง ใหมีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้ง
ประธานสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง ในระหวางที่ไมมีประธานสาขาพรรค
ใหรองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถารองประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน
การดําเนิน การใด ๆ ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๔ และขอ ๓๕ วรรคหนึ่ง
เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหคณะกรรมการสาขาพรรครายงานใหคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะกระทําการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอบังคับ หรือกระทําการอื่นใดอันทําใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๓) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามใหพนจากตําแหนง
ขอ ๓๗ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน
ใหกรรมการสาขาพรรคที่พน จากตําแหนงทั้งคณะ ปฏิบัติหนาที่ตอ ไปจนกวาจะไดรับแจง
การตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค ใหเลขาธิการพรรคดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๘ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๑) การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีปละหนึ่งครั้ง
ซึ่งจะตองทําการประชุมกอนการประชุมกอนการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยหนึ่งเดือน
(๒) การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งคณะกรรมการ
สาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหจัดขึ้น
สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรคมีสิทธิ
เขาชื่อเปนหนังสือขอใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมวิสามัญสาขาพรรค หนังสือรองขอ
ตองระบุถึงสาเหตุที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวย คณะกรรมการสาขาพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองขอ
การประชุมใหญของสาขาพรรคตองมีสมาชิกของสาขานั้นเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกของสาขาพรรคนั้นทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานสาขาพรรคไมอยู หรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมในคราวนั้น
ใหเลขานุการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการพรรคไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขานุการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง
จํานวนสมาชิกที่เขาประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมออกไป และใหจัดประชุมใหม
ภายในเวลาสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้ ถามีสมาชิกของสาขาพรรค
มารวมประชุมตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ใหถือเปนองคประชุม ที่ประชุมสาขาพรรคที่เลื่อนมานี้ใหพิจารณา
เฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ไดกําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
หมวด ๖
การบริหารพรรค
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓๙ การบริหารงานของพรรค ประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

ที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๒
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๔๐ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค
การประชุมใหญของพรรคมีสองประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดใหมีปละหนึ่งครัง้
ภายในสามเดือน นับแตวันสิ้นสุดปบัญชีของพรรค
(๒) การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทําได
โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือโดยคํารองขอเปนหนังสือของผูมีสิทธิเขารวมประชุมตามขอ
๓๙ (๑) ถึง (๓) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด หนังสือรองขอนั้นตองระบุสาเหตุ
ที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวย ในกรณีหลังนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค
ตองจัดใหมีการประชุมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๔๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหสงทางไปรษณียไปยังผูมีสิทธิเขารวมประชุม
กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๔๒ ในคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๔๓ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญมี ดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค (ถามี)
(๓) ประธานสาขา หรือผูแทนในฐานะผูแทนของสาขาพรรค
(๔) ผูแทนสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๔ การประชุมใหญตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูเขารวมประชุม
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน
ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกอื่น หรือที่ปรึกษาพรรคเขารวม
ประชุมสังเกตการณและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๔๕ ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุมใหญ และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุมใหญ
ในกรณีหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
ซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคที่ประธานที่ประชุมใหญกําหนด
เปนประธานที่ประชุมใหญ และเลขานุการที่ประชุมใหญ แลวแตกรณีแทน
การประชุมใหญใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวนสมาชิก
ที่เขาประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป และใหจัดประชุมใหญ
อีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุมใหญที่เลื่อนมานี้ มีผมู สี ทิ ธิ
เขาประชุม มาประชุมเทาใด ใหถือเปนองคประชุม และที่ประชุม ที่เลื่อนมานี้ใหพิจารณาเฉพาะเรื่อง
ตามระเบียบวาระที่ไดกําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๔๖ การดําเนินกิจการตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค
(๒) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
(๔) กิจการอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กําหนด
(๕) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติกําหนดเปนคราว ๆ ไป
(๖) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
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สมาชิกผูใดประสงคจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญพิจารณา ใหเสนอเปนหนังสือตอเลขาธิการพรรค
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันประชุมใหญ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สวนที่ ๓
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินเจ็ดสิบหกคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
หนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินเจ็ดคนกระจายตามสัดสวนของภูมิภาค เลขาธิการพรรคหนึ่งคน
รองเลขาธิการพรรคไมเกินเจ็ดคนกระจายตามสัดสวนของภูมิภาค เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรค
หนึ่งคน รองโฆษกพรรคไมเกินสองคน และกรรมการบริหารพรรคอื่นอีกไมเกินหาสิบหกคน ซึ่งเลือกตั้ง
โดยที่ประชุมใหญจากสมาชิกที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคกําหนด
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร และใหเลขาธิการพรรคเปน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการพรรคอาจแตงตั้งใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเปนรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ก็ได
ขอ ๔๘ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไมครบจํานวนตามขอ ๔๗ วรรคหนึง่ แลว
ตอมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ใหกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มอยูในตําแหนง
เทาวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหารที่ตนไดรับเลือกตั้งเขาไปเพิ่ม
ขอ ๔๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
ประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมืองกําหนด ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมติ
ที่ประชุมใหญ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พัฒนาพรรคใหกาวหนาและมั่นคง ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๓) กํากับ ดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิก โดยใหมีจํานวนสมาชิกพรรคคงอยูไมนอยกวาหาพันคน
และมีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
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(๔) แตงตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการคณะตาง ๆ ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูควบคุมเสียง นายทะเบียน
ผูสอบบัญชี สมุหบัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เทาที่จําเปน
(๕) ควบคุมการทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
(๖) กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กําหนดแผน การกําหนดเวลา
ในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจ หนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดและ
การออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค พรอมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค
รณรงคชักจูงเพื่อใหประชาชนสนใจและเขาเปนสมาชิกพรรคใหมากที่สุด
(๗) วางระเบียบงานบริหารพรรค
(๘) กําหนดอัตราคาลงทะเบียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมและกรณียกเวนคาธรรมเนียมและ
คาบํารุงพรรค
(๙) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรค ตลอดจนหลักการใหความดี ความชอบและ
สวัสดิการแกเจาหนาที่พรรค
(๑๐) ควบคุมการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของพรรค
(๑๑) ดําเนินการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๒) มอบหมายงานใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
(๑๓) กระทํากิจการอื่นตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๕๐ คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนใหพน จากตําแหนง
(๔) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง
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ขอ ๕๑ นอกจากพนจากตําแหนงตาม ขอ ๕๐ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค
(๓) พนจากตําแหนง หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรค
(๔) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนใหพนจากตําแหนง
(๕) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรค
(๖) ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
(๗) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
ขอ ๕๒ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไปจนกวามีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง
ถาตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่งปฏิบัติการแทน เวน แต
รองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนถัดไปปฏิบัติการแทน และ
ใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคคนใหมภายในสี่สิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรค
วางลงและถามีตําแหนง กรรมการบริหารพรรคอื่นวางลงดวย ใหทําการเลือกจากที่ประชุมดังกลาว
ในคราวเดียวกันนี้
ขอ ๕๓ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ บริหาร และควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค
ใหดําเนินการไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ มติของพรรคดูแลทรัพยสินของพรรค และจัดทําทะเบียนสมาชิก
จัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมา และปฏิบัติกิจการอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๕๔ ใหรองหัวหนาพรรคมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค
มอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในเมื่อหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๕๕ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนินการดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญควบคุมงานบริหารดานธุรการของ
สํานักงานสาขาพรรค ดําเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
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(๒) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ และ
อํานวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
ขอ ๕๖ รองเลขาธิการพรรคมีหนาที่ชวยเลขาธิการพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรค
มอบหมาย
ขอ ๕๗ เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ชวยดูแลการบริหารเงินและทรัพยสินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค โดยมีผูชวยเหรัญญิกและมีเหรัญญิกสาขาพรรคแบงเบา
ความรับผิดชอบของเหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๘ โฆษกพรรคมีหนาที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค และตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรค หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และมีรองโฆษกพรรคทําหนาที่ชว ยโฆษกพรรค
และตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคแบงเบาหนาที่โฆษกพรรคเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สาขานั้น
ขอ ๕๙ ผูควบคุมเสียงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร หรือในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อใหเปนไปตามมติพรรค
ขอ ๖๐ นายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ใ นการควบคุมทะเบียนสมาชิกและงานทะเบียนอื่น ๆ
ของพรรค
ขอ ๖๑ การเสนอญัตติหรือเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตองเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาลวงหนาสิบหาวันกอนการประชุมใหญ หากเปนเรื่องที่มิใชสาระอันควรเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารอาจจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแทนการนําเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมใหญก็ได
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๖๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเดือนละครั้ง
ขอ ๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และเมื่อพนเวลาสามสิบนาที นับแตเวลานัดประชุม
ยังไมครบองคประชุม ใหเลื่อนและนัดประชุมใหม
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ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประขุม และใหนําขอ ๔๔
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนาพรรค
มิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคคนใดทําหนาที่แทน ใหเลือกกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
คนหนึ่งขึ้นมาทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูเขาประชุม ถาคะแนนเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนไดอีกหนึ่งครั้ง
สวนที่ ๕
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๖๔ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ถาทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเปน เลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม ถ า เลขาธิ การพรรคไม อ าจปฏิ บั ติห น า ที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖๕ การประชุ ม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๖๖ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคตามความจําเปนและความเหมาะสม
การประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๖๗ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๖๘ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๘
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๖๙ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๐ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคําแนะนําหรือความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
สวนที่ ๙
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๗๑ ผูมีสิทธิเขาประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และในการออกเสียงลงคะแนน
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีที่ลงคะแนน ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเปนอยางอืน่
และที่ประชุมเห็นชอบดวยโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
ถาหากใชวิธีเขียนชื่อในกระดาษในกรณีเลือกบุคคล ใหใชกระดาษที่เจาหนาที่พรรคจัดใหเทานั้น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
สวนที่ ๑
การคัดเลือกสมาชิกเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๗๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกสมาชิกเพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลทําการกลั่นกรองคัดเลือก
ผูสมัครในแตละจังหวัดก็ได
ขอ ๗๓ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สรรหาสมาชิกของพรรคที่มีคุณ สมบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อสมัครเลือกตั้ง
ทุกระดับ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๒) เสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตาม (๑) ตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาชี้ขาด
(๓) หาขอมูลอันจําเปนตอการเลือกตั้งใหกับพรรคหรือผูสมัคร
(๔) วางแผนและดําเนินการชวยเหลือการเลือกตั้ง
ขอ ๗๔ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สวนที่ ๒
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๗๕ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกตอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๘
คณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๗๖ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน
(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา
(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรค
หากมีความจําเปน หัวหนาพรรคอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือกระทํากิจการใด ๆ
ก็ได
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๗๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยองสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗๘ คณะกรรมการวิชาการและแผนงานมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานวิชาการและแผนงานของพรรค
(๓) การวางแผนการบริหารพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
(๔) ดําเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลในดานวิชาการและการทํางานของพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗๙ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอรัฐสภาเพื่อเสนอตอ
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ทราบ
(๓) เสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๔) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘๐ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผนและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค
(๓) พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๔) ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขา
(๕) ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนสรางความนิยมพรรค รวมทั้งการพัฒนายุวสมาชิกพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
(๒) วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแตละรอบป
(๓) วางแผนการเผยแพรความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกสมาชิกและประชาชน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน
ตาง ๆ
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๙
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๘๒ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือมอบ
โลเกียรติยศ หรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม
ขอ ๘๓ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตรและใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
(๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุม ใหญ มอบโลเกียรติยศ และจารึกชื่อไวบนแผนปาย ณ
สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
สวนที่ ๒
การลงโทษ
ขอ ๘๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของสมาชิกตามรายงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือน
(๔) ตําหนิในที่ประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๕) ทําทัณฑบน
(๖) ใหพนจากการเปนสมาชิกโดยมติจะตองมีเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขาประชุม
ขอ ๘๕ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณามีมติใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิก ในกรณี
ความผิด ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรค
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือของที่ประชุม
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค
หมวด ๑๐
สวนที่ ๑
การบริหารงบประมาณ
ขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ตามขอ ๘๗ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
ตามขอ ๘๗ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีพรรค
ขอ ๘๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถกู ตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชี ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชี ตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๘๘ พรรคและสาขาพรรค ตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่ไดจดแจงการจัดตั้ง
และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรค ใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุลตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๘๙ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ สํานักงานใหญ
และสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตอง
รวมกับเหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๘๗
ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม
โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
แกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๙๑ เมื่อมีการบริจาคแกพรรค ใหพรรคออกหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาค
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาค และจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๙๒ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดทีค่ าํ นวณเปนเงินไดของ
ผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

(๒) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึง บัน ทึ กลงในบัญ ชี แ ละในกรณี ที่ไ ม อาจคิด มูล ค าได ให ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๙๓ หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิก ซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามขอ ๙๒ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๙๔ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
กับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๙๕ ใหหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรค ตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๙๖ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๙๗ การเงินของพรรค ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงิน ที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูกําหนด
สวนที่ ๓
การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๙๘ การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค ใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด ซึ่งจะตองสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง
ขอ ๙๙ ใหประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับ
เหรัญญิกสาขาพรรค รวมสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง
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๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

หมวด ๑๑
การตีความขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายพรรค
สวนที่ ๑
การตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจตีความขอบังคับ
ขอ ๑๐๑ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน เห็นวามติหรือขอบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
เปนประมุข มีสิทธิรองขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปนอันยกเลิกไป
สวนที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๒ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทําไดโดยหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
(๒) เสนอโดยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคนจากทุกภาค โดยตองมีสมาชิกที่เสนอ
ในแตละภาคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๓) การเสนอโดยสมาชิกตาม (๒) ใหทําเปนหนังสือเสนอตอหนาพรรค พรอมดวยขอความ
และเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือแลวใหรีบเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
ทราบและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาตอไป
(๔) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการเปลี่ยนแปลง
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

หมวด ๑๒
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๐๓ พรรคจะตองสนับสนุน ปลูกฝงและรณรงค ตลอดจนใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป เพื่อใหยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด ๑๓
การเลิกหรือยุบและการรวมพรรค
สวนที่ ๑
การเลิกหรือยุบพรรค
ขอ ๑๐๔ พรรคเกษตรกรแรงงานไทยเปนพรรคของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยยึดหลักการวา
“เราตองชวยกันพัฒนาชาติใหมคี วามเจริญ เพื่อคนไทยทั้งแผนดินมิใชของใครคนเดียว” และมีเจตจํานง
ที่จะสรางสรรคระบบประชาธิปไตยที่ถูกตองใหดํารงอยูในประเทศและจะพยายามแกไขขอบกพรอง
ที่ผานมาในอดีต เพื่อความอยูเย็นเปนสุขและความมั่นคงในชีวิตของทุกคนในชาติไทย สรางความเทาเทียม
เปนธรรมในทุกอาชีพสังคม พรรคเกษตรกรแรงงานไทยยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๒) มีการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น
(๓) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรค
สวนที่ ๒
การรวมพรรค
ขอ ๑๐๕ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เปนหลักก็ได
ขอ ๑๐๖ การรวมพรรคตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
มติใหรวมพรรคตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
สวนการเลิกสาขาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๗ ขอบังคับนี้ใหมีผลบังคับตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายวรพงศ กลั่นสุภา
หัวหนาพรรค
๒. นายเนติ ธรรมคงคา
รองหัวหนาพรรค
๓. นายวรากร สุวรรณยานนท
เลขาธิการพรรค
๔. นายกฤช โสฬสกุล
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ
โฆษกพรรค
๖. นางสาวปณฑิตา ทรัพยจันทร
เหรัญญิกพรรค
๗. นางสาวน้ําฝน ยอดยิ่ง
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
๘. นายสมชาย อําไพ
๙. นายสุภาพ พรหมอินทร
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

