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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ นั้น
บัดนี้ พรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทยไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา
ที่ประชุมใหญวิสามัญพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ไดดําเนินการ ดังนี้
๑. มีมติใหยกเลิกนโยบายพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใช
“นโยบายพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓” แทน ดังนี้
นโยบายพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. นโยบายด า นการเมื อง ส งเสริม และพั ฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
“พัฒนาประชาธิปไตยทางตรง”
๑.๑ สนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหการเมืองภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบการบริหารและพัฒนาประเทศโดยตรง
๑.๒ สนับสนุนใหนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง
๑.๓ สนับสนุนใหคณะรัฐมนตรี มาจากการแตงตั้งของสภาผูแทนราษฎร
๑.๔ สนับสนุนการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่น ผูวาราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง
ตองรายงานตัวและแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นกอนเขาบริหารราชการในจังหวัด
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ ภายใตยุทธศาสตร “สะสมกําลัง สรางความชัดเจนทางเศรษฐกิจ
การเมือง”
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“สรางความเทาเทียมทางเศรษฐกิจ ขจัดความเหลื่อมล้ําทางสังคม”
๘ วาระแหงชาติ เพื่อเกษตรกรไทย
๒.๑ กําหนดใหทิศทางการพัฒนาประเทศเปนประเทศเกษตรอุตสาหกรรมที่กาวหนา
เปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาทั้งปวง
๒.๒ จั ด ตั้ ง ธนาคารคนจน ผ อ นปรนหนี้ สิ น สร า งอาชี พ ทํ า กิ น ให ป ระชาชน
ดวยงบประมาณจากภาษี เหลา บุหรี่ หางสรรพสินคา รายไดจากสลากกินแบงรัฐบาล รายไดจากภาษี
ปุยเคมี สารเคมีทางการเกษตร และรายไดจากเงินฝาก เงินกูของประชาชน และสมาชิกธนาคาร
ใหสามารถปฏิบัติการไดทันทีในระดับพื้นที่ โดยอาจใชงบประมาณจาก อบต. เทศบาล หรือพัฒนา
ชุมชน และกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
๒.๓ จัดตั้งโรงงานปุยอินทรีย ชีวภาพ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงงาน เพื่อบริการเกษตรกร
ใหส ามารถดํา เนินการไดทั นที โดยการระดมหุน และการใชเ งินงบประมาณจากองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒.๔ การปฏิ รู ป ประโยชน ก ารใช ที่ ดิ น รั ฐ จะต อ งนํ า ที่ ดิ น ที่ ถู ก ปล อ ยทิ้ ง ให ร กร า ง
วางเปลามาใหเกษตรกรเชาทํากินในอัตราถูก โดยใหเปนกรรมสิทธิ์เชาระยะยาวเปนมรดกตกทอดถึง
ลูกสืบหลานได รัฐจะตองเขาแทรกแซงการไดมาซึ่งที่ดินทั้งระบบดวย “มาตรการทางภาษีที่ดินกาวหนา”
เพื่อแกไขปญหาการผูกขาดการถือครองที่ดิน โดยการ
๒.๕ จัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” (Land Bank) กระจายที่ทํากินใหประชาชนไมนอยกวา
๑๕ ไรตอครอบครัว โดยในระยะเปลี่ยนผาน ผลักดันใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนองคกรหลัก
ในการดําเนินการ
๒.๖ ปกปอง และคุมครองเกษตรกร ดวยการออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
และการชดเชยราคาผลผลิตทางการเกษตร (Subsidize) ควบคูไปกับการรณรงคทางการเมืองกับสังคม
๒.๗ สนับสนุนการจัดตั้งโรงสีขาวเพื่อเกษตรกร
๒.๘ สงเสริมและสนับสนุน การจัดการตลาดสินคาการเกษตร โดยองคกรเกษตรกร
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๓. นโยบายดานอุตสาหกรรม ภายใตยุทธศาสตร
“อุตสาหกรรมสะอาด”
๓.๑ สนับสนุนอุตสาหกรรมปลอดสารพิษ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓.๒ ยกเลิกอุตสาหกรรมที่กอมลพิษ เปนปญหากับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน
๓.๓ สงเสริมและพัฒนาใหมีการผลิตพลังงานทดแทนใหครอบคลุมทั่วประเทศ
๓.๔ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน อุตสาหกรรมชนบท (การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร) และศูนยกระจายสินคา ขององคกรเกษตรกร ๑ ตําบล ๑ รานคาปลีก เพื่อเปนแหลง
ระบายสินคาของเกษตรกรทั่วประเทศ
๔. นโยบายดานการศึกษาและวัฒนธรรม ภายใตยุทธศาสตร
“คุณภาพชีวิต การเขาถึงโอกาส และความเทาเทียม”
๔.๑ จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหทั่วถึงทุกตําบล
๔.๒ เรียนฟรีตั้งแตอนุบาลถึงปริญญาตรี
๔.๓ ปรับเงินเดือนครูใหเทากับวิชาชีพที่มีรายไดสูงสุด รวมทั้งการปรับโครงสรางหนี้ครู
อยางบูรณาการ
๔.๔ ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนของรัฐใหมีคุณภาพเหนือกวาโรงเรียนเอกชน
๕. นโยบายดานสาธารณสุข ภายใตยุทธศาสตร “การนําประเทศสูรัฐสวัสดิการ”
“รัฐตองรับผิดชอบตอประชาชนตั้งแตครรภมารดา สูเ ชิงตะกอน”
๕.๑ รักษาฟรีทุกโรค ทุกพื้นที่ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปฟรี
๕.๒ ยกฐานะศูนยสาธารณสุข หรือสถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือ
อยางนอยตองมีแพทยประจําไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ วัน รวมทั้งใหมีรถพยาบาลประจําทุกแหง
๕.๓ จั ด สวั ส ดิ ก ารให กั บ บุ ค คลทุ พ พลภาพให ไ ด รั บ สวั ส ดิ ก ารเป น เงิ น เดื อ น ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท
๕.๔ จัดสวัสดิการแกเกษตรกรผูสูงอายุเกิน ๖๐ ป มีเงินเดือนใหเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อตอบแทนบุญคุณ
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๖. ดานการเกษตร ภายใตยุทธศาสตร
“ปฏิวัติเขียว”
ดวยการนําประเทศไปสูการเปนประเทศเกษตรอุตสาหกรรมที่สะอาด
๖.๑ ผลักดันใหการทําการเกษตรเปนการทําการเกษตรที่ปลอดสารเคมี
๖.๒ จัดตั้งศูนยคุมครองและขยายพันธุพืช-พันธุสัตวใหกับองคกรเกษตรกรครอบคลุม
ทั่วประเทศ
๖.๓ เกษตรกร หรือองคกรเกษตรกรตองมีสวนรวมในการทําขอตกลง และสัญญา
ที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอภาคการเกษตรไทยทุกประเภท
๖.๔ จัดระบบชลประทานใหเขาถึงพื้นที่เกษตรกรรมอยางทั่วถึง และฟรีทุกระบบ
๖.๕ ประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรอันเกิดจากภัยธรรมชาติ โรค แมลง ใหคุมกับ
ตนทุนการผลิตและคาครองชีพของเกษตรกร
๖.๖ จั ด ตั้ ง องค ก ารเพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบสถาบั น การเงิ น เพื่ อ การเกษตร (ปรส.
ภาคการเกษตร)
๖.๗ ดําเนินการจัดรูปที่ดินใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สปก.) โดยการเวนคืนที่ดิน สปก. จากผูที่มิใชเกษตรกร
๖.๗ ผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหเปนแนวทางในการ
แกปญหาภาคการเกษตรไทย
๗. นโยบายดานสิ่งแวดลอม ภายใตยุทธศาสตร “กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมสูชุมชนและภาคประชาชน”
“ผูกอมลพิษ ตองเปนผูจาย”
๗.๑ ดานการจัดการน้ํา
๗.๑.๑ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ํา
ภาคประชาชน ในการกํากับดูแล พิทักษปกปอง และจัดสรรทรัพยากรน้ํา
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๗.๑.๒ สนั บ สนุ น การจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า ให เ กิ ด ความเท า เที ย มระหว า ง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และภาคบริการ โดยมีคณะกรรมการจั ดการลุมน้ํ า
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
๗.๑.๓ ตอตานและไมสนับสนุน การแปรรูป รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟา น้ําประปา
และระบบชลประทาน
๗.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการใชมาตรการทางภาษี เพื่อสรางความรับผิดชอบ
ของโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ในการกําจัดน้ําเสีย กอนปลอยลงสูแมน้ํา ลําคลอง ทะเล
๗.๑.๕ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรประมง
และใหพื้นที่ชายฝง ๓ กิโลเมตร เปนเขตควบคุมทรัพยากรประมงของชุมชน
๗.๒ ดานปาไมและทรัพยากรชีวภาพ
๗.๒.๑ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ โดยการมีสวนรวมของ
องคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗.๒.๒ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การจั ด การป า ชุ ม ชน และการจั ด การป า ไม
โดยการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน ด ว ยการสนั บ สนุ น งบประมาณและทรั พ ยากร ให อ งค ก รชุ ม ชน
เปนผูดําเนินการโดยตรง
๗.๒.๓ สงเสริม การจัดทําธนาคารตนไม และอนุรักษพันธุกรรมทางอาหารและ
ยา (Food Bank) โดยการมีสวนรวมขององคกรประชาชนในทองถิ่น
๗.๒.๔ สงเสริมการอนุรักษปาชายเลน ใหเปนแหลงทรัพยากรประมง โดยการมี
สวนรวมของชุมชนและองคกรการปกครองสวนทองถิ่น
๗.๓ ดานการอนุรักษดิน
๗.๓.๑ สงเสริมการทําวนเกษตร เพื่อฟนฟูสภาพปาบนพื้นที่สูง และการทําไร
หมุนเวียนแบบอนุรักษ ไมเกิน ๕ ป/๑ ครัวเรือน
๗.๓.๒ สนับสนุนการปองกันการชะลางและพังทลายของดิน โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่น
๗.๓.๓ สงเสริมการแกไขปญหาดินเค็ม ดวยเทคนิคเกษตรผสมผสาน
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๗.๓.๔ ส ง เสริ ม การทํ า เกษตรแบบผสมผสานและเกษตรยั่ ง ยื น เพื่ อ ป อ งกั น
การพังทลายของดิน
๒. มีมติใหยกเลิกขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช
“ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓” แทน ดังนี้
ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ขอบังคับพรรคนี้
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเครือ ขายชาวนาแหงประเทศไทย”
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “THE FARMER NETWORK OF THAILAND PARTY” ใชชื่ออักษรยอ
ภาษาไทยวา “พนท.” ใชชื่ออักษรยอภาษาอังกฤษวา “FNTP.”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรค โดยมีคําอธิบายความหมาย ดังนี้
(๑) ชื่อพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย หมายถึง ชาวนา ชาวไร เกษตรกร และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม
(๒) ภาพเครื่องหมายพรรค

เคียวสีเหลืองทอง ๔ เลม หมายถึง ความเจริญรุงเรืองบนพื้นฐานของเกษตรกรรม ทั้ง ๔ ภาค
พื้นสีน้ําเงิน หมายถึง สีเสื้อผาที่สวมใสของชาวนาที่เปนพื้นฐานของประเทศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๐๔/๒๒
ซอยรณชัย ๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท
๐๒ - ๖๑๗๑๔๙๕ โทรสาร ๐๒ - ๒๗๙๑๓๒๙
ขอ ๖ สาขาพรรคเครื อ ข า ยชาวนาแห ง ประเทศไทยที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด
ใหเรียกวา “สาขาพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทย ลําดับที่ ..... จังหวัด ..... ”
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และ
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวน
ไมนอยกวา ๘ คน แตไมเกิน ๑๕ คน ประกอบดวย หัวหนาพรรค ๑ คน รองหัวหนาพรรค ไมเกิน
๔ คน เลขาธิ ก ารพรรค ๑ คน รองเลขาธิ ก ารพรรค ไม เ กิ น ๓ คน เหรั ญ ญิ ก พรรค ๑ คน
โฆษกพรรค ๑ คน นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑ คน และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค
ขอ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหนง ใหลงคะแนนลับ และกระทํา
เปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งหัวหนาพรรค ๑ คน โดยสมาชิก
ในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกที่เขารวมประชุมใหการรับรองไมนอยกวา ๒๐ คน
(๒) ในวาระที่สอง ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตาม (๑) กําหนดจํานวนผูที่จะดํารง
ตําแหนง รองหัวหนาพรรค และตําแหนง รองเลขาธิการพรรค ตามขอ ๗ กอน ตอจากนั้น ใหสมาชิก
ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให เ ป น กรรมการบริ ห ารพรรคที่ เ หลื อ ตามข อ ๗
ทีละตําแหนง นอกจากตําแหนง หัวหนาพรรค ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรค เพื่อใหที่ประชุมใหญ
ของพรรคเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกที่เขารวม
ประชุมใหการรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน
มติของที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไป
ตามเสียงขางมากของที่ประชุม
สมาชิกหนึ่งคนใหลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงไดหนึ่งเสียง กรณี
ที่กรรมการบริหารพรรคตําแหนงใดมีไดหลายคน ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงไป
เปนผูไดรับการเลือกตั้งในตําแหนงนั้น กรณีมีผูที่ไดคะแนนเสียงเทากันหลายคน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองตอบรับการจดแจงจัดตั้งพรรค หรือวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๑๐ กรรมการบริหารพรรค ยกเวนตําแหนงหัวหนาพรรค พนจากตําแหนงเฉพาะตัว
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวาวันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พนจากตําแหนง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวา พนจากตําแหนง
เฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ และถูกลงโทษใหพนจากตําแหนงตามขอบังคับพรรค
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลง ใหหัวหนาพรรคมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู ทําหนาที่แทนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว จนกวา
จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นในการประชุมใหญคราวตอไป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทาวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระตามขอ ๙
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะดวยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของ
ผูที่เขารวมประชุม และใหถือวา วันที่ประชุมใหญพรรคเปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ
(๓) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง ตามขอ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
กรณีหัวหนาพรรคลาออก ใหยื่นใบลาออกตอรองหัวหนาพรรคลําดับตน และใหถือวา วันที่
พรรคลงรับหนังสือลาออก เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
กรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ใหถือวาวันที่ประชุมใหญพรรค
เปนวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๓) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลือ อยูเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค และใหเรียกประชุมใหญพรรคเพื่อ เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญพรรค ที่ประชุมใหญพรรคจะเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมในคราวเดียวกัน หรือจะดําเนินการตามวรรคสองก็ได
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไป จนถึง
วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม จ ากนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับพรรค
และมติของที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๒) ออกกฎ ระเบียบ และจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ภายในพรรคและสาขาพรรค เพื่อปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค รวมทั้งงานเฉพาะกิจตาง ๆ
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัด สรรเงินเพื่ อเปน คาใช จา ยเกี่ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
แบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงิน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคตาม (๔) ใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๗) ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๘) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๙) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๐) แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญ
พรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค การประชุมใหญพรรค หรือการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของพรรค
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(ค) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือ ง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โ ดยความเห็ นชอบของกรรมการบริห ารพรรคไม นอ ยกว ากึ่ งหนึ่ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ง) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เป น ผู ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรคตามที่ ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย
(ข) รับสมัครสมาชิก และแจงบันทึกการลาออกของสมาชิก
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(ค) ประสานงานกับหนวยงานราชการหรือกิจการอื่นใดที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา
๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน ทําหนาที่คัดเลือกสมาชิกของพรรคเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและ
ระดับทอ งถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพรรค
การเลือ กตั้งคณะกรรมการคัด เลือ กผูสมั ครรั บเลื อกตั้งของพรรค ใหที่ประชุมใหญ พรรค
กําหนดจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ตอจากนั้น ใหผูที่
เขารวมประชุมเสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมใหญพรรค มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ และมี
ผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน เพื่อใหที่ประชุมใหญพรรคทําการเลือกตั้งดวยวิธีการลงคะแนนลับจนครบ
ตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหนงครบวาระ ใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหมภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ครบวาระ
และใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่ดํารงตําแหนงครบวาระทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม
กรณีที่มีตําแหนงกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรควางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ทําหนาที่ตอไป และใหเลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหนงที่วาง เมื่อมี
การประชุมใหญพรรคในคราวแรก โดยใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของ
ผูที่ตนแทน
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สวนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน
๑๐ คน ทําหนาที่กําหนดนโยบายของพรรคใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
นโยบายพรรค โดยอนุโลม
สวนที่ ๔
คณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไม นอ ยกวา ๕ คน แต ไม เกิ น ๑๐ คน ทํา หนา ที่เ ผยแพรค วามรูเ กี่ยวกั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นสมควร ใหแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๑๗ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงคของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกตองไมนอยกวาจํานวน
สาขาพรรคขั้นต่ําตามจํานวนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ขอ ๑๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรค ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน โดยมีการจัดทําทะเบียน
สมาชิกดังกลาวไวเพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
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(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค
ตาม (๑) ยื่นแสดงความจํานงขอจัดตั้งสาขาพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรค พรอมกับทะเบียน
สมาชิกตาม (๑) โดยใหระบุเขตพื้นที่ของสาขาพรรค ที่ตั้งที่ทําการสาขาพรรค และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบใหดาํ เนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบในการ
ขอดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการใหความเห็นชอบดวย
ก็ได
ขอ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแลว
ใหมีหนังสือแจงตอผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ใหดําเนินการประชุมสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้ง
สาขาพรรคตามขอ ๑๘ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรกภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น และใหเรียกการประชุมครั้งนี้วา การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหแจงคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติจัดตั้ง และใหหัวหนาพรรคแจงการจัดตั้ง
สาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
อนุมัติ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ตองมีสมาชิกในสาขาพรรคนั้นเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน
ขึ้นไป โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิก ๑ คน เปนประธานในที่ประชุม เพื่อดําเนินการประชุม และ
การลงมติ ใหถือเอาเสียงขางมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงอีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
ใหนําขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญสาขาพรรคมาบังคับใชกับการประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรค แล ว แต ก รณี จํ า นวนไม น อ ยกว า ๙ คน แต ไ ม เ กิ น ๑๕ คน
ประกอบด ว ย ประธานสาขาพรรค ๑ คน รองประธานสาขาพรรค ไม เ กิ น ๒ คน เลขานุ ก าร
สาขาพรรค ๑ คน รองเลขานุการสาขาพรรค ไมเกิน ๒ คน เหรัญญิกสาขาพรรค ๑ คน โฆษก
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สาขาพรรค ๑ คน นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ๑ คน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ ไมนอยกวา
๒ คน
ขอ ๒๑ กรรมการสาขาพรรค ต อ งเป น บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๐
(๔) ไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓)
และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละ ๔ ป นับ แต วัน ที่ ไ ดรั บ แจ ง
การรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง แลวแตกรณี แตเมื่อพนตําแหนง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ และใหนําความในขอ ๘
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรค มีอาํ นาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
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(๗) จัดการประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิจารณาใหความเห็นชอบในการสงสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารหรือ
ผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค ตามกฎหมาย วาดวย
การปกครองสวนทองถิ่น
(๙) จั ด ทํ า แผนงานโครงการ และรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๑๐) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง
ขอ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เปนผูเรียกประชุม ประธานในการประชุม และผูดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค หรือการประชุมใหญสาขาพรรค แลวแตกรณี
(ข) เปนผูลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของสาขาพรรค
(ค) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรค
ในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
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(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(ข) รับใบสมัครสมาชิกหรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อสงใหพรรคดําเนินการตอไป
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหนงครบวาระ
(๒) ตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลง ๒ ใน ๓ ของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนถึง
วันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยประธานสาขาพรรคทําหนาที่เปนผูแทนของสาขาพรรคอยูตอไป กรณีที่ไมมีประธานสาขาพรรค
หรือมี แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากไมมีรองประธานสาขาพรรค
หรือมี แตไมปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมรวมกันเพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของสาขาพรรค โดยทําหนาที่เชนเดียวกับประธานสาขาพรรค และใหเรียก
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ประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่มีเหตุแหงการพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๖
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคผานประธานสาขาพรรค กรณีที่ผูลาออก
เปนประธานสาขาพรรค ใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรค และใหถือวา วันที่พรรคลงรับหนังสือลาออก
เปนวันที่พนจากตําแหนง
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
กรณีที่มีตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ใหประธานสาขาพรรคมอบหมายใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู ทําหนาที่แทนกรรมการสาขาพรรคที่พนจากตําแหนงเปนการชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางนั้น และใหเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางนั้นในการประชุมใหญสาขาพรรคคราวตอไป
ขอ ๒๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก ๑ คน ซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมายเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไมสามารถเขารวมประชุมใหญของพรรคได ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๒๙ ให มี ก ารแถลงผลงานในรอบป แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ป ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไวในหมวด ๔ สวนที่ ๓
หมวด ๔
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเรียกประชุม
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หรือสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคจํานวนไมนอยกกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวน
สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน เขาชื่อกันทําหนังสือ
ขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
หนังสือขอใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลจําเปนเรงดวนอยางใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
ของพรรค แตในการจัดประชุมใหญวิสามัญของพรรคในกรณีที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ตามวรรคแรก ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหจัดใหมี
การประชุม พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งอยางนอย
ใหเปนไปตามหนังสือที่มีผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุม
ขอ ๓๑ หนังสือที่รองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของพรรคตามขอ ๓๐ วรรคสอง
ใหเสนอตอหัวหนาพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผูเขาชื่อขอใหจัดใหมีการประชุมทุกคน
ขอ ๓๒ การประชุมใหญของพรรค ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๒๘ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอยู
ในกรณีที่มีสาขาพรรคแลว
(๓) ตั ว แทนสมาชิ ก พรรคที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห เ ชิ ญ เข า ร ว มประชุ ม
โดยคํานึงถึงสัดสวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถามี) อาจเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

การประชุมใหญของพรรค ตองมีผูเขารวมประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันไมนอยกวา
๒๐๐ คน จึงจะครบเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๓๔ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหนงที่วาง ตามขอ ๑๐ หรือการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ตามขอ ๑๑
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบาย
พรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค ตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ประธานสาขาพรรคไม น อ ยกว า
๔ สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๐
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๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๓๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป น และเหมาะสมแก
การดําเนินกิจกรรมของพรรค โดยหัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือ
เรียกประชุม หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งรวมกันทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ โดยมีการระบุ
วาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติใหชัดเจน
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ถารองหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๓๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก ยกเวนขอบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ก็ใหถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งใหถือเอาเสียงขางมากตามวรรคแรก มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๓
การประชุมใหญของสาขาพรรค
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ของสาขาพรรค
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง
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๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญของ
สาขาพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุม
จังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค
หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ใหระบุโดยชัดแจง
วาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
สาขาพรรค แตใ นการประชุม ใหญวิ สามั ญ ของสาขาพรรคที่ กรรมการสาขาพรรคเข าชื่ อ กั นขอให
เรียกประชุม ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมโดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่ระบุ
ในหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญสาขาพรรค พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ขอ ๔๐ หนังสือรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคตามขอ ๓๙ วรรคแรก
และวรรคสอง ตองระบุชื่อกรรมการที่เขาชื่อพรอมลงลายมือชื่อทุกคน
ขอ ๔๑ การประชุมใหญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๒ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรค ตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน การลงมติ ใหถือ
เสียงขา งมากของสมาชิกที่ มาร วมประชุม กรณีที่ มีเสี ยงเทา กัน ใหประธานในที่ประชุ ม ออกเสีย ง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญของสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง
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หรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม ถาเลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุม ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ กิจกรรมดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของสาขาพรรคเทานั้น
(๑) การพิจารณาบุคคลผูสมควรใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
จัดใหมีการประชุม ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กิจการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตาม
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ ให มี ก ารประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อ ย ๓ เดื อ นต อ ครั้ ง โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ได
ตามความจําเปน หรือตามคํารองขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันทําหนังสือ
ขอใหเปดประชุมพิเศษ โดยใหระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมเพื่อขอมติในการขอใหมีการประชุมพิเศษ
ใหชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ให
รองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน หากรองประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
ใหใชขอบังคับพรรคในสวนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับในสวนนี้
หมวด ๕
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๔๙ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มความสามารถ
ขอ ๕๐ สมาชิกพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๕๑ ขั้นตอนในการสมัครเปนสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ผู ส มั ค รต อ งยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง พร อ มเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมื อ งกํ า หนด ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค หรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาพรรค และ
ใหคํารับรองวา ตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
(๒) ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคตรวจสอบวา ผูสมัคร
เปนสมาชิกพรรคมีคุณสมบัติตามขอ ๔๙ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๐ หรือไม หากเห็นวา
ไมถูกตอง ก็ใหแจงใหผูสมัครทราบ หากเห็นวาถูกตอง ใหเสนอใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตาม (๑)
ต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค และเมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอนุ มั ติ ใ ห รั บ เป น สมาชิ ก ได
ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคออกบัตรประจําตัวสมาชิกใหแกผูสมัคร
ไวเปนหลักฐาน
(๓) ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคสงสําเนาใบสมัครพรอมเอกสาร
ประกอบที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหรับเปนสมาชิกแลวตาม (๒) ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๕๒ คาบํารุง สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายเดือนหรือรายปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง
(๕)
(๖)
(๗)
ขอ
สมาชิกพรรค

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
มีเหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
๕๔ การลาออกจากสมาชิกพรรค ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน

หมวด ๖
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๕๕ สมาชิกพรรค มีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค กรรมการนโยบายพรรค กรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรค หรือไดรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน กรรมการ อนุกรรมการคณะตาง ๆ ตลอดจน
ที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
ขอ ๕๖ สมาชิกพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรค ในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกที่พรรคไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๗
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๕๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหมีสวัสดิการและสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก ตลอดจนคุมครองสมาชิก
ใหพนจากอิทธิพลหรืออํานาจที่ไมชอบธรรม
(๔) พรรคจะใหความสําคัญตอมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๘
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ สมาชิกตองยึดมั่นในอุดมการณตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค และตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกจะตองไมกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ขอ ๖๑ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ
ของพรรค ตองปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทั้งปวงอันเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของพรรค
และจะไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันจะเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิในทางการเมือง
หรือเปนเหตุใหพรรคถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๒ หากมีคํารองของสมาชิกกลาวหาสมาชิกผูหนึ่งผูใดไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘ ขอ ๕๙ ขอ ๖๐ และขอ ๖๑ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวา
๓ คน และไมเกิน ๙ คน ดําเนินการสอบสวนตามคํารองทันที พรอมทั้งแจงขอกลาวหาใหสมาชิก
ผูถูกกลาวหาไดทราบดวย สมาชิกผูถูกกลาวหามีสิทธิ์ชี้แจงขอกลาวหานั้นตอกรรมการบริหารพรรค
ที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาพรรคดังกลาว
ขอ ๖๓ ให ก รรมการบริ ห ารพรรคที่ ส อบสวน ตามข อ บั ง คั บ พรรคข อ ๖๒ เสนอผล
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค
กรณีการสอบสวนปรากฏผลวาไมมมี ูล ใหหัวหนาพรรคยุติเรื่อง
กรณีการสอบสวนปรากฏผลมีมูลวา สมาชิกผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติหรือละเมิดขอบังคับพรรค
ขอ ๕๘ ขอ ๕๙ ขอ ๖๐ และขอ ๖๑ ใหหัวหนาพรรคนําผลการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อลงโทษทางวินัยอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๕
(๔) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามขอบังคับพรรคขอ ๕๓ (๕)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสามถือเปนสิ้นสุดและเด็ดขาด
ขอ ๖๔ สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค แลวแตกรณี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อเขารับสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญของสาขาพรรคเพื่อให
ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือในกลุมจังหวัดที่อยูในเขตของสาขาพรรค ทั้งในกรณี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพื่อนําเสนอในการพิจารณาสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามขอ ๖๖ ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวนของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ มติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๖๘ นอกจากการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามวิธีการในขอ ๖๖ ที่ประชุมใหญของพรรคอาจใชวิธีการใหผูเขารวมในที่ประชุมใหญลงมติเลือก
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคก็ได ทั้งนี้
ภายใตบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นในองคการปกครองสวนทองถิ่นใดในนามของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในทองถิ่นหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นเปนผูพิจารณา
ในกรณีที่ในทองถิ่นนั้นมีทั้งสาขาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในทองถิ่นและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น
พิจารณารวมกัน แลวแจงใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นและไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๐
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๐ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตอ ง
ตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๗๑ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ขอ ๗๒ พรรคและสาขาพรรคตองปดบัญชีและงบการเงินครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และงบรายไดและ
คาใชจายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงิน ใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาดวย
งบดุล ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๗๓ ใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนี้สินในวันที่เขารับตําแหนง วันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือวันที่
พนจากตําแหนง แลวแตกรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
ที่ผานมา ในวันยื่นใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่เขารับตําแหนง ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๔ ให หั ว หน า พรรคจั ด ให มี บั ญ ชี แ สดงรายรั บ จากการบริ จ าค ซึ่ ง ต อ งมี ร ายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน
จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๗๕ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกพรรค
ซึ่งไดรับการบริจาค ตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับ
บริจาค
ขอ ๗๖ บรรดาเงินที่พรรคไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไป
ฝากไวกับธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค
ขอ ๗๗ หามมิใหหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือสมาชิก
พรรคผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๘ หามมิใหพรรคหรือสมาชิกพรรคผูใด รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
จากผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน
หมวด ๑๑
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๗๙ รายไดของพรรค ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๒) คาบํารุงพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแก
พรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๕) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๘) รายไดอื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ขอ ๘๐ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค า บํ า รุ ง พรรค
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาค ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๒
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๘๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
ดวยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขารับฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๒ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๘๓ การเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ
คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ขององคประชุม
สวนการเลิกสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอ ๑๒ (๗)
ขอ ๘๔ ในกรณีที่มีการเลิกพรรคดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหมีการชําระบัญชี
หากยังมีทรัพยสินเหลืออยูหลังการยุบหรือเลิกพรรค ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลืออยูนั้นตกเปนของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเครือขายชาวนาแหงประเทศไทยชุดใหม จํานวน
๑๕ คน ประกอบดวย
(๑) นายโชติ บุญจริง
หัวหนาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๖๑ ง

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๒) นายอมรเทพ สวัสดี
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายวัชรพงศ ชํานาญเวช
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายประภาส แสงศรี
รองหัวหนาพรรค
(๕) นางแผว ศรประสิทธิ์
รองหัวหนาพรรค
(๖) นายวิเชียร ควรเอี่ยม
เลขาธิการพรรค
(๗) นางเตือนใจ น้ําใจสัตย
รองเลขาธิการพรรค
(๘) นางประภาพรรณ ทับทิมถาวร
โฆษกพรรค
(๙) นางปนแกว แกวสุกแท
เหรัญญิกพรรค
(๑๐) นายอารมณ ไกรมงคล
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๑๑) นายธนศักดิ์ พงศภูมิมาศ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายวันชัย ปารมีกาศ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายสิทธัญ วงคปน
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายทองสุข นวลจันทร
กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นางนิสา คุมกอง
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบีย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเครือ ขายชาวนา
แหงประเทศไทยดังกลาวแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

