เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเครือขายชาวนา
แหงประเทศไทย ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใ นทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๔๙ ตั้งแตวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน ๒๕๔๙
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดานการเมืองการปกครอง
ยุทธศาสตร
สนับสนุนการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความโปรงใส
ตรวจสอบได
กลยุทธ
๑. สนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองโดยการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชนทุกสาขา
อาชีพในการกําหนดนโยบายแหงรัฐและองคกรอิสระในการตรวจสอบการดําเนินงานของกลไกรัฐและ
พรรคการเมือง โดยกระบวนการภาคพิจารณ และการเลือกตั้งที่โปรงใส เปนธรรมทั้งทางตรงและทางออม
ทุกระดับ
๒. สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดสังคมประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการที่หลากหลายทั้งในสวน
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ฯลฯ
๓. สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน ในรูปแบบกลุมองคกรอิสระตาง ๆ ภาคประชาสังคม
ในการติดตาม ตรวจสอบทางการเมือง การกําหนดและเปนกลไกหลักในแผนพัฒนาประเทศ
ดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
เกษตรกรรม คือ ชีวิต สรางเศรษฐกิจที่พอเพียง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

กลยุทธ
ก. ภาคเกษตรกรรม
๑. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร และการผลิตแบบครบวงจร
๒. สรางหลักประกันของเกษตรกร โดยจัดตั้งและสนับสนุนในรูปแบบกองทุนตาง ๆ
(๒.๑) การประกันสินทรัพยและหนี้สินทั้งในและนอกระบบของเกษตรกร
(๒.๒) ประกันความมั่นคงของอาชีพดวยกองทุนเลี้ยงชีพ
(๒.๓) ประกันรายไดดวยกองทุนเพื่อนเกษตรกร
๓. กําหนดที่ดินวางเปลาหรือเอกสารสิทธิที่มิไดใชประโยชนเปนที่ดินเพื่อชีวิตของเกษตรกร
ทั้งรายเกาและรายใหม
๔. สงเสริมเกษตรกรธรรมชาติปลอดสารพิษ ลดการผลิตแบบพึ่งพา
ข. ภาคอุตสาหกรรม
๑. ดําเนินการเพื่อพัฒนาประเทศสูการเปนประเทศเกษตรอุตสาหกรรม
๒. สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมและอุตสาหกรรมครัวเรือน
๓. แรงงานอุตสาหกรรมและบริการตองไดรับความคุมครองจากรัฐโดยเทาเทียม
ดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
ปฏิรูปการเรียนรู ยกเลิกกฎหมายไมเปนธรรม สรางหลักประกันสังคม
กลยุทธ
๑. มุงสูการเปนรัฐสวัสดิการเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงดานคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย
(๑.๑) หลักประกันดานการศึกษา
(๑.๒) หลักประกันดานการรักษาพยาบาล
(๑.๓) หลักประกันดานที่อยูอาศัย
(๑.๔) หลักประกันดานอาชีพ รายได และหนี้สิน
(๑.๕) หลักประกันดานผูหญิง เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ
ทั้งนี้ ดวยมาตรการทางภาษีเพื่อชีวิตและความเปนธรรมในสังคม โดยมีนโยบายยกเวนลดหยอนภาษี
ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีเฉพาะทาง ภาษีพิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

๒. จัดการศึกษาของรัฐในระบบเปด การศึกษาทางเลือก สนับสนุนใหทองถิ่น ชุมชนเขารวม
จัดการศึกษา
๓. ระดับอุดมศึกษามุงการวิจัยและการคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม สนับสนุนภาค
การผลิตและบริการ
๔. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและการบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในทุกระดับ
๕. สงเสริม สนับสนุน การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติโดยเฉพาะดิน น้ํา ปาไม
อันเปนที่ชุบเลี้ยงชีวิตดวยมาตรการทางกฎหมาย ภาษี และกระบวนการทางสังคม
๖. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากธรรมชาติแทนน้ํามันโดยมีแผนงานที่ชัดเจน
ดานการตางประทศ
ยุทธศาสตร
นโยบายศิลปวัฒนธรรม สรางความสัมพันธกับตางประเทศ
กลยุทธ
๑. สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั บ ประชาคมทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าคและประชาคมโลกใน
การสรางสันติภาพ การแกปญหาคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน
(๑.๑) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
(๑.๒) สงเสริมความรวมมือทางดานการตลาดของสินคาและอุตสาหกรรมการเกษตร
๒. สรางพันธมิตรระหวางพรรคที่มีนโยบายคลายคลึงกัน โดยการแลกเปลี่ยน ศึกษา ดูงาน
ทั้งในระดับผูบริหารและสมาชิก
โดยที่การกําหนดนโยบายของพรรค จะตองผานการรับรองจากที่ประชุมใหญสมัชชาพรรค
ในเบื้องตน คณะกรรมการบริหารพรรคจึงกําหนดใหนโยบายหลักไปกอน ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทาง
ในการใหการศึกษาทางการเมืองของประชาชน และเปนกิจกรรมการปฏิบัติของหนวยพรรคในพื้นที่
สาขาทั่วประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใ ชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “THE FARMER NETWORK OF THAILAND PARTY” ใชชื่อยอภาษาไทยวา
“พนท.” และชื่อยอภาษาอังกฤษวา “FTP.”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรค โดยมีคําอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้
(๑) ชื่อพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย หมายถึง ชาวนา ชาวไร เกษตรกร และกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรค

เคียวสีเหลืองทอง ๔ เลม หมายถึง ความเจริญรุงเรืองบนพื้นฐานของเกษตรกรรม ทั้ง ๔ ภาค
พื้นสีน้ําเงิน หมายถึง สีเสื้อผาที่สวมใสของชาวนาที่เปนพื้นฐานของประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๐๕๘/๑๑๑-๑๑๒
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ขอ ๖ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ใหใชชื่อพรรคประกอบกับชื่อทองที่ที่สาขาพรรคนั้น
ตั้งอยูเปนชื่อสาขาพรรค คือ พรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย สาขา .........
ขอ ๗ ในขอบังคับนี้
“พรรค” หมายถึง พรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“สมัชชา” หมายถึง สมัชชาพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“ที่ประชุมใหญ” หมายถึง ที่ประชุมใหญของพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“สํานักงานใหญ” หมายถึง สํานักงานใหญพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“หนวยพรรค” หมายถึง หนวยพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๒
สมาชิก
สวนที่ ๑
ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๘ สมาชิกแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
(๓) สมาชิกวิสามัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอ ๑๒ ซึ่งตกลงรับคําเชิญเขาเปนสมาชิกเมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์เริ่มตั้งแตวันที่หัวหนาพรรคประกาศรายชื่อ ณ สํานักงานใหญ
และจดแจงชื่อสมาชิกดังกลาวในทะเบียนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของพรรค
สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิแ ละหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรค
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีความเลื่อมใส ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และอุดมการณของพรรคและคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก
(๔) เสียคาสมาชิกเปนประจําและตอเนื่อง
(๕) มีความเขาใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๑ สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในกิจกรรมและบริการดานตาง ๆ
ของพรรค โดยสมัครเขาเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก โดยผูสมัคร
ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๒
สมาชิกวิสามัญไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค และมีสิทธิหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด ยกเวนขอ ๑๘ (๓) (๔)
ขอ ๑๒ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ มิใหรับเขาเปนสมาชิก
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๑๕
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ขอ ๑๓ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตัง้
พรรคการเมือง พรรคจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป โดยจะตองประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
สวนที่ ๒
การสมัครเปนสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๔ ผูสมัครเปนสมาชิกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร
เปนสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมหลักฐาน
ตอนายทะเบียนพรรคหรือเลขานุการสาขาพรรค แลวแตกรณี โดยมีสมาชิกสามัญสองคนรับรองการสมัคร
เขาเปนสมาชิกของผูสมัคร โดยชําระคาธรรมเนียมการสมัครพรอมคาบํารุงพรรคตามอัตราที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
ใหนายทะเบียนพรรคหรือเลขานุการสาขาพรรค แลวแตกรณี พิจารณาใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัครของผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหแจงใหผูสมัครทราบและจดแจงชื่อ อาชีพและที่อยูไวในทะเบียนสมาชิก
พรอมทั้งออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน
คาธรรมเนียมการสมัครและคาบํารุงพรรคใหตกเปนของพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก
ขอ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐
(๔) มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๒
(๕) คณะกรรมการบริหารมีม ติใหพน จากการเปน สมาชิก เนื่องจากกระทําการขัดตอวินัย
และจรรยาบรรณของสมาชิก
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(๖) พรรคตองเลิกหรือยุบไป
(๗) กรณีอื่น ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหสมาชิกภาพ
ในการเปนสมาชิกสิ้นสุดลง
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นหนังสือลาออกตอเลขาธิการพรรค หรือนายทะเบียนพรรค
และใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันที่เลขาธิการพรรคหรือนายทะเบียนพรรค แลวแตกรณี ไดรับหนังสือลาออก
สวนที่ ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๘ สิทธิของสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะทางนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงตามขอบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริหาร
(๓) ไดรับเลือกเปนกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเปนที่ปรึกษาพรรค หรือผูปฏิบัติงานของพรรค
(๔) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๕) ไดรับการพิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอนอันเกิดจากการกระทําดวยเหตุไมเปนธรรม
(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๙ หนาที่ของสมาชิกมี ดังตอไปนี้
(๑) ชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค เวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับและมติขององคกรบริหารงานของพรรค
(๓) เขารับการฝกอบรมความรูทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัดขึ้น
(๔) สนับสนุน สงเสริมและเผยแพรน โยบายและอุดมการณของพรรค ตลอดจนกิจกรรม
ของพรรค
(๕) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค และวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๗) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไมกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสียหายมาสูพรรค
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สวนที่ ๔
หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๐ หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกและประชาชนทั่วไปมี ดังนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการกําหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง
(๒) สงเสริมและใหความเปนธรรมแกสมาชิกในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับ
(๓) สงเสริมและปลูกฝงความสํานึกทางการเมือง และใหการอบรมเพื่อพัฒนาความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๔) พิจารณาชวยเหลือและเปนปากเสียงใหผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการกระทําอันไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรมของหนวยงานของรัฐ
(๕) เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพรรคใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ
(๖) พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
ขอ ๒๑ สมาชิก ประชาชนทั่วไป องคกรประชาชนตาง ๆ สามารถขอรับการชวยเหลือ
หรือขอรับการสนับสนุนจากพรรคกรณีความไมเปนธรรมหรืออื่น ๆไดตามขอ ๒๒
สวนที่ ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๒ เพื่อเปน การสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุน
ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น ตลอดจน
ปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๓
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
สวนที่ ๑
วินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๓ สมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งและมติคณะกรรมการบริหาร คําสั่งของผูบริหารพรรคที่สั่งการ
ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยูอยางเครงครัด
(๓) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมกระทําการแสวงหาประโยชนสวนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี
(๔) ไมปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกที่กอใหเกิด ความเสื่อม
เสียตอชื่อเสียงของพรรค
(๕) ดํารงชีวิตดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ผิดศีลธรรม หรือเปนเยี่ยงอยางที่ไมดี และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๖) ดํารงชีวิตดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ผิดศีลธรรม หรือเปนเยี่ยงอยางที่ไมดี และเปนที่ครหาของบุคคลทั่วไป
(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผูที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ยึดมั่นในอุดมการณของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
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(๙) รับผิดชอบตอหนาที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน
(๑๐) แจงความจริง หรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่แจงในการสมัครเขาเปนสมาชิก
(๑๑) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองอื่นในระหวางที่
เปนสมาชิกพรรค
สวนที่ ๒
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการจํานวน
ไมเกินหาคน มาจากความเห็นชอบที่ประชุมใหญ คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
(๒) สอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก แลวเสนอผลพิจารณาตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อดําเนินการตามขอบังคับ
(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเปนคราว ๆ ตามความจําเปน แลวเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการวินัย และจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
สวนที่ ๓
การกลาวโทษและการลงโทษสมาชิก
ขอ ๒๕ การลงโทษทางวินัยจะดําเนินการไดตอเมื่อพบวา สมาชิกคนใดไดกระทํา หรือละเวน
การกระทําอัน เปน การกระทําที่ผิดวินัย หรือละเมิดจรรยาบรรณควรแกการลงโทษ อาจทําไดโดย
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อทําเปนหนังสือยื่น ตอ
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๖ เมื่อมีการกลาวหาสมาชิกตามขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
สอบข อ เท็ จ จริ ง และพิ จ ารณาข อ กล า วหาดั ง กล า วโดยเร็ ว โดยหลั กเกณฑ แ ละวิธี ก ารในการสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาขอกลาวหา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณอาจดํา เนิน การทางวิ นัยตอสมาชิกในกรณีพ บวาเป น
การกระทําชัดแจงหรือปรากฏทางสาธารณะ
ขอ ๒๗ สมาชิก ที่กระทํ าการผิ ดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ตองได รับโทษ
ตามความรายแรงของการกระทําผิด ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีตามขอบังคับ
(๔) ใหพนจากความเปนสมาชิก
ตาม (๔) ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกกลาวหาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหเปน
ไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหสมาชิกภาพในการเปนสมาชิก
สิ้นสุดลง
หมวด ๔
โครงสรางของพรรค
สวนที่ ๑
สํานักงานใหญ
ขอ ๒๘ ให สํ า นั ก งานใหญ เ ป น ศู น ย ก ลางการบริ ห ารงานของพรรค โดยตั้ ง อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร และใหมีสาขาพรรคในทองที่ตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๙ สํานักงานใหญของพรรค ประกอบดวย
(๑) สํานักงานหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาพรรค
(๒) สํานักงานเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค
ทั้งปวง ยกเวนกรณีที่กําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(๓) สํานักงานอื่นที่คณะกรรมการบริหารมีมติใหจัดตั้งขึ้น
การแบงสวนงาน การกําหนดอํานาจหนาที่และการกําหนดอํานาจหนาที่เพิ่มเติมของสํานักงาน
ตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้งการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

สวนที่ ๒
สาขาพรรค
ขอ ๓๐ ทองที่ใดมีสมาชิกตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป และประสงคจะจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิก
ผูริเริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจงความประสงคที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พรอมทั้งรายละเอียดการจัดตั้งตามแบบพิมพ
ของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา หากเห็นชอบ ก็ใหแจง
ใหสมาชิกผูเริ่มจัดตั้งดําเนินการตอไป
หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นวา ทองที่ใดยังไมพรอมที่จะใหมีการจัดตั้งเปนสาขาพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจใหตั้งเปนศูนยประสานงานพรรคไปกอนก็ได
การกําหนดทองที่ในการจัดตั้งสาขา ใหถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หนึ่งเขตเปนหนึ่งทองที่ ในทองที่หนึ่ง ๆ
จะตั้งสาขาพรรคไดเพียงสาขาเดียว
ขอ ๓๑ ภายในเวลาหกสิบวัน นับแตคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง
ใหพรรคจั ดให มีการประชุม สมาชิก ที่มีชื่ ออยู ใ นทะเบีย นบา นในทองที่ ของสาขานั้น เพื่ อเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค และ
(๗) กรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไมเกินสามคน
การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหเลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกและเรียงลําดับ
จนครบทุกตําแหนง โดยการเสนอชื่อของสมาชิกและจะตองมีผูรับรองอยางนอยหาคน และสมาชิกคนหนึง่
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการสาขาไดไมเกินหนึ่งคน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง และเมื่อพนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว อาจจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคอีกได
เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน นับแตวันที่จัดตั้งสาขาพรรค
แลวเสร็จ
ขอ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการภายในของสาขาพรรคและดําเนินการขยายจํานวนสมาชิกพรรคในเขตทองที่
ของสาขา
(๒) ดําเนินการเผยแพรอุดมการณ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแกประชาชนทั่วไป
องคกรชุมชน สถาบันอื่น ๆ ในเขตทองที่
(๓) ดําเนินการใหการศึกษา อบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณและ
แนวนโยบายของพรรคแกสมาชิกและประชาชนที่สนใจ
(๔) ดําเนินการทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพรรคหรือที่พรรคเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูและรายไดของสมาชิกและประชาชนในทองถิ่น
(๕) เสนอแนะผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในทองที่ของสาขาตอคณะกรรมการบริหาร
รวมทั้งการรณรงค ชวยเหลือและสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อให
ความเห็นชอบ
(๗) เปนตัวแทนของพรรคในการชวยเหลือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสมาชิกและประชาชน
ในทองที่
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๓๔ ใหประธานกรรมการสาขาพรรคเปน หัวหนาคณะผูบริหารพรรคในสาขาทองที่
และเปนผูแทนพรรคในการดําเนินการกับบุคคลและหนวยงานภายนอก
กรณี ประธานสาขาพรรคไม มีหรื อมี แตไม อาจปฏิบั ติ หน าที่ได ใหเลื อกรองประธานสาขาหรื อ
กรรมการอื่นตามลําดับเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พนจากความเปนสมาชิกภาพ
(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณเสื่อมเสีย อันอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติ หรือคณะกรรมการสาขาพรรค มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณ
เสื่อมเสียอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
ขอ ๓๖ นอกจากกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระแลว กรรมการสาขาพรรค
ทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะกระทําการฝาฝนกฎหมายหรือ
ขอบังคับ หรือกระทําการอื่นใดอันทําใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๓) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งใหพนจากตําแหนง
ขอ ๓๗ กรณีที่ตําแหนงอื่น ในคณะกรรมการสาขาพรรควางลงกอนครบกําหนดวาระเกิน
๙๐ วัน ใหคณะกรรมการสาขาพรรคดําเนินการแตงตั้งกรรมการสาขาคนใดคนหนึ่งเขาแทนตําแหนง
ที่วาง โดยใหกรรมการสาขาที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนง
ที่เหลืออยูของกรรมการสาขาที่ตนแทน
ขอ ๓๘ เมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคใหมภายในหกสิบวัน และใหกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓๙ การประชุมของสาขาพรรคมี ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑) การประชุมสามัญ คือ การประชุมใหญที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีปละหนึ่งครั้ง
ซึ่งจะตองทําการประชุมกอนการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอยหนึ่งเดือน
(๒) การประชุมวิสามัญ คือ การประชุมคราวอื่นซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติใหจัดขึ้น นอกจากกรณีตาม (๑)
สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรค มีสิทธิเขาชื่อเปน
หนังสือขอใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุม วิสามัญตามเหตุหนังสือรองขอได ทั้งนี้
โดยคณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๔๐ ขอปฏิบัติในการประชุมสาขาพรรค
(๑) การนับองคประชุม การประชุมของสาขาพรรคตองมีสมาชิกสาขาพรรคนั้นมาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ในการประชุมเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญ
กําหนดใหสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
(๓) มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(๔) ใหประธานสาขาพรรคเปน ประธานที่ประชุมใหญ ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุม
(๕) ให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม หากเลขานุ ก ารสาขาไม อ ยู ห รื อ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขานุการสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม
สวนที่ ๓
คณะกรรมการภาค
ขอ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกําหนดเขตการบริหารงานของพรรคขึ้นเปนภาคตาง ๆ
ทั่วประเทศ และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการภาค ภาคละหนึ่งคณะ มีจํานวนไมเกินยี่สิบหาคน ประกอบดวย
ประธานภาคหนึ่งคน รองประธานภาคไมเกินสามคน เลขานุการภาคหนึ่งคน รองเลขานุการไมเกิน
สามคน และกรรมการภาคอีกไมเกินสิบเจ็ดคน เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานในภาคนั้น ๆ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

การกําหนดทองที่ของภาค คุณสมบัติ วิธีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และวิธีการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการภาค ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการภาคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สรรหาบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับตาง ๆ และเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณา
(๒) วางแผนและดําเนิน การรณรงค สนับสนุน ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
ในเขตเลือกตั้งที่ขึ้นกับภาคนั้น ๆ
(๓) ประสานงาน ติดตามและกํากับ ดูแลการทํางานของสาขาพรรค หรือศูนยประสานงานพรรค
ที่ขึ้นกับภาคนั้น ๆ
(๔) หนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค คณะผูบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรค
ขอ ๔๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการภาคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอพรรคอยางรายแรง
(๔) ที่ประชุมคณะกรรมการภาคมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนกรรมการ
ภาคทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพรรค
อยางรายแรง
หมวด ๕
การบริหารงานพรรค
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๔๔ การบริหารงานของพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมัชชาพรรค
สวนที่ ๒
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๔๕ ที่ประชุมใหญเปนองคกรสูงสุดของพรรค การประชุมใหญของพรรคมี ดังนี้
(๑) การประชุมใหญสามัญ คือ การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคจัดใหมีปละหนึ่งครั้ง
ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดปบัญชีของพรรค
(๒) การประชุมใหญวิสามัญ คือ การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทําได
โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือผูมีสิทธิเขารวมประชุมตามขอ ๔๙ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํ านวนทั้ งหมด ทํ าหนัง สือ ร องขอ โดยระบุส าเหตุแ ละเรื่ อ งที่ จะเสนอใหที่ ประชุม พิจ ารณา
โดยคณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๔๖ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม และใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิเขารวมประชุมกอนวันนัดประชุม
ไมนอยกวาเจ็ดวัน รวมทั้งใหลงพิมพโฆษณาอยางนอยหนึ่งคราวในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย
กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๔๗ ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญมี ดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) กรรมการกลาง
(๓) ตัวแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑในการคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๔) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น (ถามี)
(๕) รัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๖) ที่ปรึกษาพรรค
(๗) ประธานสาขาพรรค หรือผูแทนในฐานะผูแทนของสาขาพรรค ใหเลขาธิการพรรคประกาศ
จํานวนผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญ โดยแยกประเภทผูมีสิทธิเขารวมประชุมแตละประเภทใหชัดเจน
อยางนอยสิบหาวัน กอนวันประชุม
ขอ ๔๘ การประชุมใหญ ตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๔๙ มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญดํารงตําแหนงหลายฐานะ
ในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
ขอ ๕๐ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมใหญ และเลขาธิการเปนเลขานุการที่ประชุม
ใหญ ในกรณีหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
ซึ่งเปนรองประธานคณะกรรมการกลางหรือรองเลขาธิการพรรคที่ประธานที่ประชุมใหญกําหนด เปนประธาน
ที่ประชุมใหญและเลขานุการที่ประชุมใหญ แลวแตกรณีแทน
การประชุมใหญใด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวสําหรับเริ่มการประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง จํานวน
ผูมีสิทธิเขาประชุมที่เขาประชุมยังไมครบองคประชุม ใหประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป
และจัดใหมีการประชุมใหญอีกครั้งภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน แตไมนอยกวาสิบหาวัน ในการประชุม
ใหญที่เลื่อนมานี้ มีผูมีสิทธิเขาประชุมมาประชุมเทาใด ใหถือเปนองคประชุม และที่ประชุมที่เลื่อนมานี้
ใหพิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนที่ตองเลื่อนมาเทานั้น
ขอ ๕๑ ภารกิจตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งกรรมการกลาง
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๕) การอื่น ตามที่กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง หรือนายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนด
(๖) การอื่นตามที่คณะกรรมการกลางมีมติกําหนดเปนคราว ๆ ไป สมาชิกผูใดประสงคจะเสนอเรื่อง
ใหที่ประชุมใหญพิจารณา ใหเสนอเปนหนังสือตอเลขาธิการพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันประชุมใหญ
เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สวนที่ ๓
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคมีจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการ
บริหารอื่น ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญจากสมาชิกที่มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหนาพรรคที่หัวหนาพรรคกําหนด
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร และใหเลขาธิการพรรคเปน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการพรรคอาจแตงตั้งใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเปน รองเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารก็ได
ขอ ๕๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง
การเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ให กรรมการบริหารที่ไ ดรับเลือกตั้งเพิ่มอยู ใ นตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของคณะกรรมการบริหารที่ตนไดรับเลือกตั้งเขาไปเพิ่ม
ขอ ๕๔ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายและขอบังคับ
(๓) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนําใหองคกรตาง ๆ ของพรรคปฏิบัติการตามขอบังคับ
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค และกรณียกเวนอัตราคาธรรมเนียมและ
คาบํารุงพรรค
(๕) กําหนดระเบียบ วาดวยการคลังและทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๖) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานพรรค
(๗) กําหนดระเบียบ แนวทางและแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การคัดเลือกบุคคล
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้ และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
(๙) คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย โดยใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาว
มีอํานาจและหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๑๐) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการบริห ารจะออกระเบี ยบหรือ ขอ บัง คับ ที่เกี่ ยวขอ งกั บ ผลได ผ ลเสี ย
ของสมาชิก ใหจัดใหมีการรับฟงความเห็นกับสมาชิก
ขอ ๕๕ กรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง
(๓) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนใหพนจากตําแหนง
(๔) ตําแหนง กรรมการบริหารวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่ที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งขึ้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพน จากตําแหนง ใหจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง
ขอ ๕๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการบริหารพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนง หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรค
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(๔) ที่ประชุมใหญมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูเขาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนใหออก
(๕) พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๕๗ กรณีตําแหนง รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
หรือโฆษกพรรค หรือตําแหนง กรรมการบริหารอื่น วางลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจจัดใหมี
การประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงเหลานั้นใหม และใหผูไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงไดเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังไมมีการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทน คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งกรรมการ
บริหารคนใดคนหนึ่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวไปกอนเปนการชั่วคราว
ขอ ๕๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการบริหารมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองหัวหนาพรรคที่มีตําแหนง รองประธานคณะกรรมการบริหารทําหนาที่ประธานแทน ถาไมมี
รองประธานคณะกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ ๖๐ ใหมีที่ปรึกษาพรรค มีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน ซึ่งหัวหนาพรรคแตงตั้งจากสมาชิก
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร ทั้งนี้เพื่อใหคําปรึกษาแกหัวหนาพรรค และคณะกรรมการบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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สวนที่ ๔
ผูดําเนินงานพรรค
ขอ ๖๑ ผูดําเนินงานพรรค ประกอบดวย หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรคและโฆษกพรรค
ขอ ๖๒ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนผูแทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๒) เปนประธานที่ประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับ
(๓) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานพรรค
(๔) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการกลางมอบหมาย
(๕) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหนาพรรค
(๖) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งถอดถอนคณะทํางาน
หรือบุคคลเชนวานั้น
(๗) เรียกประชุมคณะกรรมการกลางและเรียกประชุมคณะผูบริหาร
(๘) อํานาจหนาที่อื่น ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการกลาง
เห็นสมควรกําหนด
เพื่อการนี้ หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดําเนิน งานพรรคคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนทําการแทนก็ได
ขอ ๖๓ รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๔ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแลกิจการภายในของพรรค
(๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสํานักงานเลขาธิการพรรค
(๓) จัดการประชุม ใหญ การประชุม คณะกรรมการบริ หารหรือการประชุม อื่น ๆ ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๖๕ รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย
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ขอ ๖๖ เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแลทรัพยสิน รายรับ รายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
(๒) จัดทําบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับรายจายและงบดุลของพรรค
(๓) จัดสรรเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่พรรคไดรับมา ใหเปนคาใชจายในการเลือกตัง้
ของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(๔) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะบริหารหรือเลขาธิการพรรค
ขอ ๖๗ โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ
เกี่ยวกับพรรค กิจกรรมทางสังคมและการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแกสื่อมวลชนและ
สาธารณชน
ขอ ๖๘ ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นสมควรใหมีตําแหนงผูดําเนินงานพรรคระดับรองจากตําแหนง
ผูดําเนินงานพรรคที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ เชน ตําแหนง ผูชวยเหรัญญิกพรรค รองโฆษกพรรค
เลขานุการหัวหนาพรรค หรือตําแหนงอื่น ๆ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจกําหนดตําแหนงผูดําเนินงาน
พรรคระดับรองดังกลาว และแตงตั้งบุคคลใด ๆ เขาดํารงตําแหนงเหลานั้น แลวรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารทราบ
ขอ ๖๙ ในกรณีที่หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนรองประธาน
คณะกรรมการบริหารรักษาการแทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งหัวหนาพรรคใหม และใหผูดําเนินงาน
พรรคระดับรองที่หัวหนาพรรคแตงตั้งตามขอ ๗๗ พนจากตําแหนงดวย
ใหผูดําเนินงานพรรคระดับรองที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูที่
เขามาดํารงตําแหนงแทนตนเขารับหนาที่หรือมีการยุบตําแหนง
สวนที่ ๕
ที่ประชุมรัฐมนตรี
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรค และใหที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอํานาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีแตละคน นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
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สวนที่ ๖
ที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
ขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคเปน ผูเรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรค และใหที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอํานาจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีแตละคน นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนความสัมพันธกับพรรครวมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๗
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๒ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเรียกประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และให
ที่ประชุม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีอํานาจหนาที่พิ จารณาเรื่องตา ง ๆ ที่เกี่ยวกั บการปฏิบัติหนา ที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๘
การบริหารงบประมาณ
ขอ ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทํา
บัญชีตามขอ ๘๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรค
จัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรคตามขอ ๘๔ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขา
พรรค เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๔ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้นบัญชีตาม (๓)
และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
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ขอ ๗๕ พรรคและสาขาพรรค ตองปดบั ญชีค รั้งแรกภายในวัน สิ้ น ปปฏิ ทิน ที่ ไดจ ดแจ ง
การจัดตั้ง และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชี ใหจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวย งบดุลและงบรายได และคาใชจายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรค ใหรวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองแสดงรายการสินทรัพย หนี้สินและทุนของพรรค
งบรายไดและคาใชจายตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก
รัฐและรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๖ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลว ตองเสนอที่ประชุมใหญ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว ณ สํานักงานใหญ
และสาขาพรรคไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคตองรับรองความถูกตองรวมกับ
เหรัญญิกพรรค และใหหัวหนาพรรคสงงบการเงิน ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชีตามขอ ๘๖
ขอ ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารจัดสรรเงิน เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรรเปน
จํา นวนรวม โดยพิ จ ารณาตามจํ า นวนผู สมั ค รรับ เลื อกตั้ ง ที่พ รรคเสนอไว ใ นบั ญ ชี รายชื่ อที่ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
แกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
ขอ ๗๘ เมื่อมีการบริจาคแกพรรค ใหพรรคออกหลักฐานการรับบริจาคใหแกผูบริจาค
เมื่อพรรคไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคเปดเผยรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๙ ใหหัวหนาพรรคจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงินและรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๓๕
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(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปน การให หรือใหใ ชทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดที่คํานวณเปน
เงินไดใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชา หรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๘๐ หัวหนาพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาค
ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามขอ ๗๘ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๘๑ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไป
ฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๘๒ ให หั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนผูมีอํานาจ ลงลายมือชื่อสั่งจายในนามพรรค
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๘๓ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ใหนําความในหมวดนี้ไปใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๘๔ การเงินของพรรค ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๗
การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล
สวนที่ ๑
การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจคัดเลือกบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง ตามจํานวนที่
เห็นสมควร เพื่อใหทําหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอชื่อบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(๒) วางแผนและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใตการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๘๖ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจชี้ขาดวา จะคัดเลือกผูใดลงสมัครรับเลือกตัง้ ในการนี้
คณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือกบุคคลอื่น นอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเสนอชื่อ
ขึ้นมาก็ได
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สวนที่ ๒
การจัดตั้งรัฐบาล
ขอ ๘๗ ใหที่ประชุมระหวางคณะกรรมการบริหารกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
และรัฐมนตรี (ถามี) พิจารณาวาจะจัดตั้งรัฐบาล รวมรัฐบาล หรือถอนตัวจากการรวมรัฐบาลหรือไม
สวนที่ ๓
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๘๘ การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงทางการเมืองในนามพรรค ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี
(ถามี) มีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมี
ความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงที่จะมีการแตงตั้งจํานวนสามเทาของตําแหนงที่จะมีการแตงตั้งทั้งหมด
โดยไมระบุตําแหนง เสนอคณะผูบริหารเพื่อดําเนินการคัดเลือกใหเหลือตําแหนงละหนึ่งคน
(๒) ใหคณะผูบริหารเสนอรายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเรียงตามลําดับความสําคัญ
ของตําแหนงตอคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตอไป
ผูซึ่งดํารงตําแหนงทางการเมืองจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินกวาสองสมัยของการเลือกตั้งทั่วไป
ติดตอกันไมได เวนแตในกรณีของหัวหนาพรรคหรือสมาชิกที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี (ถามี) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของผูที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมวด ๘
การตีความขอบังคับ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายพรรค
สวนที่ ๑
การตีความขอบังคับ
ขอ ๘๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจตีความขอบังคับ
สวนที่ ๒
การยกเลิก เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและนโยบายพรรค
ขอ ๙๐ ในกรณีที่สมาชิก ซึ่งเป น สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมน อยกวาหนึ่ งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใด
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ของพรรคจะขั ด ต อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ
หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีสิทธิรองขอใหที่ประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๙๑ การเปลี่ยนแปลงขอบังคับและนโยบายของพรรค ใหเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ
ของพรรค โดยหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือ
(๒) เสนอโดยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคนจากทุกภาค โดยตองมีสมาชิกที่เสนอ
ในแตละภาคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๓) การเสนอตาม (๒) ใหทําเปนหนังสือเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมดวยขอความและ
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือแลวใหรีบเสนอคณะกรรมการบริหารทราบ
และเสนอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาตอไป
(๔) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการเปลี่ยนแปลง
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๙๒ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงตามขอ ๙๐ และขอ ๙๑ ใหหัวหนาพรรคแจงการเปลี่ยนแปลง
โดยหนังสือไปยังนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
เมื่อมีการตอบรับ สามารถนํามาบังคับใชโดยอนุโลม
หมวด ๙
การเลิกหรือยุบพรรค การรวมพรรคและการยุบเลิกสาขาพรรค
ขอ ๙๓ พรรคยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกหรือยุบหรือรวมกับพรรคการเมืองอื่น
(๓) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรค
ตาม (๒) ในการเลิกหรือยุบหรือยุบรวมกับพรรคการเมืองอื่น ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวน สมาชิกที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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(๔) การยุบเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย จํานวน ๑๕ คน
๑. นายประเดิม ดํารงเจริญ

หัวหนาพรรค

๒. นายประภาส แสงศรี

รองหัวหนาพรรค

๓. นายสุชาติ เอี่ยมทองคํา

รองหัวหนาพรรค

๔. นายวัชรพงศ ชํานาญเวช

รองหัวหนาพรรค

๕. นายประสิทธิ์ สินธุชัย

รองหัวหนาพรรค

๖. นายธนะพงษ เสวีวัลลภ

เลขาธิการพรรค

๗. นายจรูญ เสมอจันทรทิพย

เหรัญญิกพรรค

๘. นางประภาพรรณ ทับทิมถาวร

โฆษกพรรค

๙. นายมา น้ําจันทร

กรรมการบริหารพรรค

๑๐. นายบุญมี ปตพี

กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นายอมรเทพ สวัสดี

กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นางสาวแสงเดือน นกมั่น

กรรมการบริหารพรรค

๑๓. นายเอียด คิดดี
๑๔. นายอารมณ ไกรมงคล
๑๕. นายวิเชียร ควรเอี่ยม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

