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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชาวนาไทย
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ รั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองชื่อ พรรคพลัง ชาวนาไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ นโยบายพรรคการเมื อ ง ข้ อ บั งคั บ พรรคการเมื อ ง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคพลังชาวนาไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลังชาวนาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ยึด มั่ น ในชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ต้องขจัดความยากจนของคนในชาติ และลดช่องว่างของสังคม ดังนี้
๒.๑ ต้อ งโอนหนี้สิ น ของเกษตรกรไปขึ้น กับ สํ านั กงานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพัฒ นาเกษตร
ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการทําการเกษตร และให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะ
ข้าราชการครูและพนักงานของรัฐ หรือพักชําระหนี้
๒.๒ ต้องให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็น สถาบัน การเงินซึ่งรองรับ
การลงทุน ของเกษตรกรรายย่ อยของกลุ่ มเกษตรกร ไม่ ให้ แ สวงหากํ าไรในรู ปแบบธนาคารพาณิช ย์
ต้องเป็นธนาคารของเกษตรกรอย่างแท้จริง
๒.๓ ปฏิรูป ระบบราชการ โดยจั ด ตั้ง กระทรวงให้สอดคล้อ งกัน กั บการบริห ารราชการ
แผ่นดินในสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้น
๒.๔ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดอาหารของโลก และต้องจัด การการถือครองที่ดิน ของ
เกษตรกรอย่างชัดเจน เร่งด่วน และมีมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินเกินความจําเป็น และต้องระบุ
ผู้ถือครองที่ดินเพื่อเกษตรอย่างชัดแจ้งด้วย
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๒.๕ เร่งสร้างพื้น ฐานสังคมเกษตรกรรม โดยส่งเสริมระบบสหกรณ์อย่างจริงจัง หรือ
จัดตั้งบริษัทชาวนาไทย เพื่อบริหารกิจการทางเกษตรอย่างครบวงจร เช่น การสร้างโรงสีเพื่อแปรรูปข้าว
และสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย เป็นต้น
๒.๖ จัด ทํา แผนแม่ บทเกี่ ย วกั บการชลประทาน เพื่ อพั ฒ นาแหล่ง น้ํ า การจั ด การน้ํ า
อย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา การจัดการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งการขุดเจาะน้ําบาดาลและการขุดสระ
สามารถดําเนินการได้ทันที เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในเบื้องต้นก่อน
๒.๗ ส่งเสริ มการวิ จัย ค้น คว้า เพื่อ ให้มีบุ คลากรและหน่ ว ยงานที่มีความชํานาญการ
ในสาขาต่าง ๆ อย่างรอบด้านโดยเฉพาะการวิจัย บํารุงพันธุ์ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และ
พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๘ รั ฐ จะต้ อ งใกล้ ชิ ด กั บ ภาคเอกชนเกี่ ย วกั บ แรงงานที่ ไ ปทํ า งานกั บ ต่ า งประเทศ
ในการจัดหาตําแหน่งงาน พัฒ นาฝีมือและความสามารถของแรงงาน สร้างความเป็น ธรรมแก่แรงงาน
โดยรัฐตั้งกองทุนให้กู้เงินทุนเพื่อเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และให้ผู้จะไปทํางานหรือผู้ไปทํางานอยู่
ต่างประเทศกู้ชําระหนี้เอกชนได้ทันที
๒.๙ วางแผนเกี่ ย วกั บ แหล่ ง พลั ง งานของชาติ เช่ น ส่ ง เสริ ม พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง จาก
วัสดุการเกษตร เช่น เชื้อเพลิงจากมันสําปะหลังในการผลิตแอลกอฮอล์ และการส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น
๒.๑๐ ปลูก ฝัง ชาติ นิย มให้ มีม าตรการและการขอความร่ว มมื อในการประหยัด พลัง งาน
ประหยัด เงิน ตรา รณรงค์การใช้ข องไทย กิน ของไทย เที่ย วเมืองไทย ใช้จ่ายประหยัด อย่างแท้จริง
ไม่เห่อของนอก
๓. ต้องขจัดการทุจริตและลดการผูกขาดทางธุรกิจอย่างจริงจัง ดังนี้
๓.๑ ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีลงโทษข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือนักธุรกิจเอกชน
ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ของประเทศ และเมื่ อ ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า
บุคคลดังกล่าวมีพ ฤติกรรมอัน ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงหรือทุจริต ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิด
ตามกฎหมาย
๓.๒ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ซี ๗ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และข้าราชการ
การเมืองต้องแสดงบัญชีท รัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
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และเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สิน เมื่อมีคําร้องจากประชาชน ถ้าหาที่มาไม่ได้
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๓.๓ ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขระบบราชการให้ เ อื้ อ อํ า นวยต่ อ การบริ ก ารประชาชน และ
ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคนทุกปี
๓.๔ จัดทํารูปแบบสัญญาต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ทํานิติกรรมสัญญาให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญ ญา หากไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญ ญาให้ถือว่าสัญ ญานั้น
เป็นโมฆียะ ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันมีการทําสัญญาให้ลักษณะบังคับ เช่น สัญญาบ้านจัดสรร สัญญาเช่าซื้อ
สัญ ญากู้ เ งิ น ธนาคาร สัญ ญาไฟแนนซ์ แ ละอื่ น ๆ เพื่ อ ลดความรุ น แรงของการเอารั ด เอาเปรี ย บกั น
ทางสัญญาลง
๔. ดํารงสถานะในภูมิภาคและเวทีโลกอย่างมี ศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึ งผลประโยชน์ ของชาติ
เป็นอันดับแรกและให้ความเคารพในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ผลประโยชน์ของชาติโดยเสมอภาค ดังนี้
๔.๑ พักชําระหนี้ต่างประเทศชั่วคราว
๔.๒ สนับสนุนกองทัพให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านอาวุธและกําลังพล
๔.๓ สนั บ สนุ น กองทั พ เรื อ ในภารกิ จ คุ้ ม กั น การประมง และผลประโยชน์ ท างทะเล
อย่างจริงจัง
๔.๔ เจรจาปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนต่อการ
อยู่ร่วมกัน
๔.๕ แสดงศั ก ยภาพถึ ง ขี ด ความสามารถแห่ ง การช่ ว ยเหลื อ ตนเองของประเทศไทย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากชาวนาทั่วประเทศ และอยู่ในเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
ข้อบังคับพรรคพลังชาวนาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคพลังชาวนาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคพลังชาวนาไทยเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “พรรคพลังชาวนาไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“PALUNGCHAWNATHAI” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “พ.ชนท.” ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “P.CNT.”
ข้อ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคและความหมาย
๑) พรรคพลังชาวนาไทยใช้ภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้

๒) ความหมายของภาพเครื่องหมายพรรค
ภาพเครื่องหมายพรรคพลัง ชาวนาไทยเป็น รูปแผนที่ประเทศไทย โดยมีรู ปแถบสี
ธงไตรรงค์อยู่ตรงกลางแผนที่และมีสีเขียวปรากฏอยู่ทั่วแผนที่ประเทศไทย โดยมีความหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) แผนที่ประเทศไทย หมายถึง ความเป็นเอกราชไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร
(๒) แผนที่ประเทศไทย หมายถึง ความเป็นอิสระเสรี มีการปกครองด้ว ยระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
(๓) สีเขีย วที่ปรากฏอยู่เต็มพื้นที่บนแผนที่ประเทศไทย หมายถึง ประเทศไทยเป็น
รัฐทางภูมิศาสตร์ที่ประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
(๔) สีเขียวที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ หมายถึง ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั่วทุกภาค
ของประเทศ
(๕) รู ป แถบสี ธ งไตรรงค์ หมายถึ ง ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
พระประมุขของประเทศ
(๖) แถบสีธงไตรรงค์ หมายถึง ความสามัคคีของคนในชาติ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
จะต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
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ข้อ ๕ สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลกู่ กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสั ย
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคพลังชาวนาไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัด ตั้ง ณ ที่ใด เรียกว่า “สาขาพรรค
พลังชาวนาไทย ลําดับที่........... จังหวัด.....................”
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ใน
การบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ในที่ประชุมใหญ่จํานวนไม่น้อยกว่า
แปดคน และไม่เกินห้าสิบห้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค ๑ คน รองหัวหน้าพรรคไม่เกิน ๓ คน
เลขาธิการพรรค ๑ คน รองเลขาธิการพรรคไม่เกิน ๓ คน เหรัญ ญิกพรรค ๑ คน โฆษกพรรค
๑ คน นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑ คน และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค
ข้อ ๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทุกตําแหน่ง ให้ลงคะแนนลับ และกระทํา
เป็นสองวาระต่อเนื่องกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ในวาระแรก ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรคทํ า การเลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า พรรคหนึ่ ง คน
โดยสมาชิกในที่ประชุมเป็นผู้เสนอชื่อและมีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมให้การรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ในวาระที่ ส อง ให้ หั ว หน้ า พรรคที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตาม (๑) กํ า หนดจํ า นวน
ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง รองหัวหน้าพรรคและตําแหน่ง รองเลขาธิการพรรคตามข้อ ๗ ก่อน ต่อจากนั้น ให้สมาชิก
ที่เช้าร่วมประชุมเสนอซื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคที่เหลือตามข้อ ๗ ทีละตําแหน่ง
นอกจากตํา แหน่ง หัว หน้ าพรรคต่ อที่ ประชุ มใหญ่ โดยคํ านึ งถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสียสละให้กับพรรค เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรค
เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารพรรค โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกที่เข้าร่ว มประชุ ม
ให้การรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
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มติข องที่ประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตาม (๑) ถึง (๒) ให้เป็น ไป
ตามเสียงข้างมากของที่ประชุม
สมาชิกหนึ่งคนให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งได้หนึ่งเสียง กรณีที่
กรรมการบริหารพรรคตําแหน่งใดมีได้หลายคน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงไปเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งในตําแหน่งนั้น กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนเสีย งเท่ากันหลายคน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิท ธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วัน ที่นายทะเบีย น
พรรคการเมื อ งตอบรั บ การจดแจ้ ง จั ด ตั้ ง พรรคหรื อ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริห ารพรรคจากนายทะเบี ย นพรรคการเมือ ง แล้ว แต่ กรณี และอาจได้รั บเลือ กตั้ ง
ให้ดํารงตําแหน่งอีกได้
ข้อ ๑๐ กรรมการบริหารพรรค ยกเว้นตําแหน่ง หัวหน้าพรรค พ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคและให้ถือว่าวันที่พรรคลงรับหนังสือ
ลาออกเป็นวันที่พ้นจากตําแหน่ง
กรณีที่กรรมการบริหารพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญ่พ รรค ให้ถือว่าพ้นจาก
ตําแหน่งเฉพาะตัวในวันที่ประกาศลาออก
(๓) ขาดสมาชิกภาพ
(๔) กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ และถูกลงโทษให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับพรรค
กรณีที่มีตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลง ให้หัวหน้าพรรคมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู่ ทําหน้าที่แทนกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งเป็นการชั่วคราว จนกว่า
จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น และให้เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
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ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหน่งครบวาระตามข้อ ๙
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่
ของผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรคเป็ น วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
(๓) หัวหน้าพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
กรณีหัวหน้าพรรคลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อรองหัวหน้าพรรคลําดับต้น และให้ถือว่า
วันที่พรรคลงรับหนังสือลาออกเป็นวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
กรณีที่หัวหน้าพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญ่พรรค ให้ถือว่าวันที่ประชุมใหญ่พรรค
เป็นวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
ในกรณีที่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๓) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน
หัว หน้ า พรรค ถ้ า ไม่ มีร องหั ว หน้ าพรรคหรื อ มีแ ต่ ไม่ อาจปฏิ บัติ ห น้า ที่ ได้ ให้ก รรมการบริ หารพรรค
ที่ เ หลื อ อยู่ เ ลื อ กกั น เองเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า พรรคและให้ เ รี ย กประชุ ม ใหญ่ พ รรคเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะดังกล่าวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคประกาศลาออกในที่ประชุมใหญ่พรรค ที่ประชุมใหญ่พรรคจะเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในคราวเดียวกัน หรือจะดําเนินการตามวรรคสองก็ได้
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่
ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย นโยบาย
ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบีย บและจัด ตั้งหน่ว ยงานต่าง ๆ ภายในพรรคและสาขาพรรค
เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค รวมทั้งงานเฉพาะกิจต่าง ๆ
(๓) กําหนดวิ ธีการคัด เลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่ งเข้าสมั ครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีร ายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงิน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้ส มัครรับเลือกตั้ง ในนามของพรรคตาม (๔) ใช้จ่ายเกี่ย วกั บ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้ง
แต่ละครั้ง
(๖) ให้ ความเห็ น ชอบในการแต่ง ตั้ง หรือ เปลี่ย นแปลงคณะกรรมการฝ่า ยต่ าง ๆ
ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๗) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๘) จัด หาทุน และดูแ ลทรัพ ย์สิ น ต่า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิน และทรั พ ย์ สิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๙) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๐) แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักงานใหญ่พรรค หรือตําแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม ประธานในการประชุ ม และผู้ ดํ า เนิน การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ่พรรคหรือการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค แล้วแต่กรณี
(ข) เป็นผู้ลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบหรือมติของพรรค
(ค) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบั ติก ารในนามของพรรคได้โ ดยความเห็น ชอบของกรรมการบริห ารพรรคไม่น้อ ยกว่า กึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ง) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
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(๒) รองหัว หน้า พรรคมี อํา นาจหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบตามที่หั ว หน้าพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต รวจสอบแ ละกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ทั้ ง ปว งข อง พ รร คตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค
ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิก ารพรรคมีอํา นาจหน้า ที่รั บผิด ชอบตามที่เลขาธิ การพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่าย บัญ ชีทรัพย์สิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย
(ข) รับสมัครสมาชิก และแจ้งบันทึกการลาออกของสมาชิก
(ค) ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือกิจการอื่น ใดที่หัวหน้าพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริ ห ารพรรคอื่ น ๆ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามที่ หั ว หน้ า พรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน แต่ไม่เกิน สิบคน ทําหน้าที่คัด เลือกสมาชิก ของพรรคเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติแ ละ
ระดั บท้ องถิ่น ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี การที่ กฎหมายกํ าหนด และตามที่ค ณะกรรมการบริ หารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รรั บเลื อ กตั้ง ของพรรคมี ว าระการดํา รงตํ าแหน่ ง คราวละสี่ ปี
นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พรรค
การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง ของพรรค ให้ ที่ ประชุ ม ใหญ่ พ รรค
กําหนดจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ต่อจากนั้น ให้ผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่พรรค มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สิบคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พรรคทําการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนลับจนครบตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหน่งครบวาระ ให้เลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ครบวาระ
และให้ค ณะกรรมการคั ด เลือกผู้สมัครรั บเลือกตั้ง ของพรรคที่ ดํารงตํา แหน่ง ครบวาระทําหน้ าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่
กรณีที่มีตําแหน่ง กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ทําหน้าที่ต่อไป และให้เลือกตั้งกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง เมื่อ
มีการประชุมใหญ่ในคราวแรก โดยให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายของพรรคให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ แ ละวรรคห้ า มาใช้ บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการนโยบายพรรค โดยอนุโลม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
ข้อ ๑๖ ให้มีค ณะกรรมการส่งเสริม ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน ทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรให้แก่
สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ า มาใช้ บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงค์ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตที่จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรก ต้องไม่น้อยกว่าจํานวน
สาขาพรรคขั้นต่ําตามจํานวนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ข้อ ๑๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีสมาชิกผู้ริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยมีการจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ให้ ผู้แ ทนสมาชิก ผู้ริ เ ริ่ม จัด ตั้ง สาขาพรรค ซึ่ง ได้รั บเลือ กจากสมาชิ กผู้ ริเ ริ่ ม
จัด ตั้งสาขาพรรคตาม (๑) ยื่น แสดงความจํานงขอจั ด ตั้งสาขาพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
พร้ อ มกั บ ทะเบี ย นสมาชิ ก ตาม (๑) โดยให้ ร ะบุ เ ขตพื้ น ที่ข องสาขาพรรคที่ ตั้ งที่ ทํ า การสาขาพรรค
และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ถ้ า มี ) เพื่ อให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิจ ารณาเห็ น ชอบ
ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
(๓) ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรือ ไม่ เ ห็ น ชอบ
ในการขอดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นชอบ
ด้วยก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว
ให้มี หนั งสือ แจ้ งต่อ ผู้แ ทนสมาชิกผู้ ริเ ริ่มจั ด ตั้ งสาขาพรรคนั้ น ๆ ให้ ดําเนิน การประชุม สมาชิก ผู้ริ เริ่ ม
จัดตั้งสาขาพรรคตามข้อ ๑๘ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรก
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น และให้เรีย กการประชุมครั้งนี้ว่าการประชุมจัด ตั้ง
สาขาพรรค
เมื่ อสาขาพรรคได้ ประชุม จัด ตั้ง สาขาพรรคแล้ ว ให้แ จ้ ง คณะกรรมการบริ หารพรรคทราบ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาตรวจสอบและอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง และให้ หั ว หน้ า พรรคแจ้ ง
การจัดตั้งสาขาพรรคให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรค
อนุมัติ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ต้องมีสมาชิกในสาขาพรรคนั้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ขึ้นไป โดยที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการประชุมและการลงมติ
ให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุมในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่ง
คะแนนเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
ให้นําข้อบังคับในส่ว นที่เกี่ย วกับการประชุมใหญ่สาขาพรรคมาบังคับใช้กับการประชุมจัด ตั้ง
สาขาพรรค โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับในส่วนนี้
ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัด ตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค แล้วแต่กรณี จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย
ประธานสาขาพรรค ๑ คน รองประธานสาขาพรรคไม่เกิน ๒ คน เลขานุการสาขาพรรค ๑ คน
รองเลขานุการสาขาพรรคไม่เ กิน ๒ คน เหรัญ ญิกสาขาพรรค ๑ คน โฆษกสาขาพรรค ๑ คน
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ๑ คน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ ๒๑ กรรมการสาขาพรรคต้ อ งเป็ น บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๕๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการรับรอง
การจั ด ตั้ งสาขาพรรคจากนายทะเบีย นพรรคการเมื อง หรื อได้รั บแจ้ง การตอบรับ การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๒๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ลงคะแนนลับและให้นําความในข้อ ๘
มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทํา บัญ ชีร ายรั บ รายจ่ ายและงบการเงิน ของสาขาพรรค เพื่อ เสนอต่ อ
ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) จัด การประชุมใหญ่วิสามัญ สาขาพรรคเพื่อให้ค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้ สมควรได้ รับ การพิ จารณาให้ เป็ น ผู้ส มัค รรั บเลือ กตั้ง เป็ น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(๘) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการส่ ง สมาชิ ก พรรคลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๙) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๑๐) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
พรรคการเมือง
ข้อ ๒๕ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ผู้ เรี ย กประชุ ม ประธานในการประชุม และผู้ดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรคหรือการประชุมใหญ่สาขาพรรค แล้วแต่กรณี
(ข) เป็นผู้ลงนามในคําสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือมติของสาขาพรรค
(ค) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของสาขาพรรคตามที่
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคหรือรองประธาน
สาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกสาขาพรรคมีอํ านาจหน้าที่ ในการควบคุมรายรับ รายจ่าย บัญ ชี
ทรัพย์สิน หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของสาขาพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
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(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(ข) รับใบสมัครสมาชิกหรือใบลาออกของสมาชิกเพื่อส่งให้พ รรคดําเนิน การ
ต่อไป
(๘) กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ มี อํานาจหน้า ที่ต ามที่ประธานสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ดํารงตําแหน่งครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรค
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ยุบสาขาพรรค
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้น จากตําแหน่งทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
หรือ (๓) ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนถึงวันที่
ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยประธานสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นผู้แทนของสาขาพรรคอยู่ต่อไป กรณีที่ไม่มีประธานสาขาพรรค หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน หากไม่มีรองประธานสาขาพรรค
หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ก รรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมร่ว มกั น เพื่อเลือ กกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่ งเป็น ผู้แ ทนของสาขาพรรค โดยทํา หน้ าที่เ ช่น เดี ย วกับ ประธานสาขาพรรค
และให้เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๖
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(๓) ลาออก โดยยื่น ใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคผ่านประธานสาขาพรรค กรณีที่
ผู้ลาออกเป็นประธานสาขาพรรค ให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคและให้ถือว่าวันที่พรรคลงรับหนังสือ
ลาออกเป็นวันที่พ้นจากตําแหน่ง
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
กรณีที่มีตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลง ให้ประธานสาขาพรรคมอบหมายให้กรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหลืออยู่ ทําหน้าที่แทนกรรมการสาขาพรรคที่พน้ จากตําแหน่งเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น และให้เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นภายในหกสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง การตอบรับการเปลี่ย นแปลงกรรมการ
สาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ข้อ ๒๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมายเป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก ของสาขานั้ น เข้ า ร่ว มประชุ มใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไม่สามารถเข้ าร่ว มประชุม ใหญ่ข องพรรคได้ ให้มอบหมายให้ร องประธานสาขาพรรคหรือกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๒๙ ให้ มี ก ารแถลงผลงานในรอบปี แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ปี ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๓
หมวด ๔
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เรียกประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ข องจํานวนสมาชิก
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
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ที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน เข้าชื่อกัน ทําหนังสือขอให้จัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค
หนังสือขอให้จัด ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ของพรรคตามวรรคแรก ให้ร ะบุโ ดยชัด แจ้งว่า
ประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลจําเป็นเร่งด่วนอย่างใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่
ของพรรค แต่ ใ นการจั ด ประชุม ใหญ่ วิ สามั ญ ของพรรคในกรณีที่ มี ผู้เ ข้ าชื่ อ ขอให้จั ด ให้ มี การประชุ ม
ตามวรรคแรก ให้หัว หน้าพรรคเรีย กประชุมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอให้จัด ให้มี
การประชุมพร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุมซึ่งอย่างน้อย
ให้เป็นไปตามหนังสือที่มีผู้เข้าชื่อขอให้จัดให้มีการประชุม
ข้อ ๓๑ หนั ง สือ ที่ ร้อ งขอให้เ รี ย กประชุ มใหญ่วิ ส ามั ญ ของพรรคตามข้ อ ๓๐ วรรคสอง
ให้เสนอต่อหัวหน้าพรรคโดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อขอให้จัดให้มีการประชุมทุกคน
ข้อ ๓๒ การประชุมใหญ่ของพรรค ประกอบด้วย สมาชิก ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง มี จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคตามข้อ ๒๘ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสาขาพรรค
ที่มีอยู่ในกรณีที่มีสาขาพรรคแล้ว
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เชิญเข้าร่วมประชุม
โดยคํ า นึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในขณะนั้น (ถ้ามี) อาจเข้าร่ว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
การประชุมใหญ่ของพรรค ต้องมีผ้เู ข้าร่วมประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันไม่น้อยกว่า
สองร้อยคน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๓๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค
ลํา ดั บถั ด มาทํ า หน้า ที่ แ ทน ถ้า รองหั ว หน้า พรรคไม่ อยู่ ใ นที่ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๓๔ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคเท่านั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
(๓) การเลื อกตั้ งกรรมการบริห ารพรรคแทนตํา แหน่ ง ที่ว่ างตามข้ อ ๑๐ หรื อ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อ ๑๑
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรคและคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคตามข้อ ๑๔ – ๑๖
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรั บปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่า
สี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการตามที่กํ าหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ข้อ ๓๕ คําบอกกล่าวเรีย กประชุ มใหญ่ ทุกคราว ให้ หัว หน้ าพรรคแจ้ง กําหนดการประชุ ม
ให้ส มาชิก พรรคทราบล่ว งหน้า ไม่ น้อยกว่ าเจ็ด วั น โดยให้ร ะบุ วัน เวลา สถานที่แ ละระเบีย บวาระ
การประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๓๖ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ หารพรรคตามความจํ า เป็ น และเหมาะสมแก่
การดํา เนิน กิ จกรรมของพรรค โดยหั ว หน้ า พรรคเป็ น ผู้ กํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ ประชุม หรื อ
เรี ย กประชุ ม หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
กรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งร่วมกันทําหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ โดยมีการระบุ
วาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติให้ชัดเจน
ข้อ ๓๗ การประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรค ต้ องมี กรรมการบริห ารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุมแทนและให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๓๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นข้อบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งให้ถือเอาเสีย งข้างมากตามวรรคแรก มีค ะแนนเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ของสาขาพรรค
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคจะมีได้เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของ
สาขาพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรคเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู้ ส มควรได้ รั บ
การพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งที่อยู่ใ น
เขตของสาขาพรรค
หนังสือร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ให้ระบุโดยชัดแจ้งว่า
ประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ให้ประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบีย บวาระการประชุมใหญ่
สาขาพรรค แต่ ใ นการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรคที่ ก รรมการสาขาพรรคเข้ า ชื่ อ กั น ขอให้
เรีย กประชุม ให้ประธานสาขาพรรคเรีย กประชุม โดยกําหนดระเบีย บวาระการประชุมให้เป็น ไปตาม
ที่ระบุในหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรค พร้อมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ข้อ ๔๐ หนังสือร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามข้อ ๓๙ วรรคแรก
และวรรคสอง ต้องระบุชื่อกรรมการที่เข้าชื่อพร้อมลงลายมือชื่อทุกคน
ข้อ ๔๑ การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ประกอบด้วย สมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตท้องที่นั้นที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๔๒ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรค
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติใ ห้ถือเสีย งข้ างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเ สีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ประธานสาขาพรรคเป็น ประธานในที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ถ้าประธาน
สาขาพรรคไม่มาประชุม ให้ร องประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มา
หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุม ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๔ กิจกรรมดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคเท่านั้น
(๑) การพิจารณาบุคคลผู้สมควรให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในเขตของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุม
ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจการตามที่บัญ ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกําหนด
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือแยกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น
หรือตามคําร้องขอของกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งร่วมกันทําหนังสือขอให้เปิดประชุมพิเศษ
โดยให้ระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมเพื่อขอมติในการขอให้มีการประชุมพิเศษให้ชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธาน
สาขาพรรคเป็น ประธานในที่ประชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม่ อาจปฏิ บัติห น้า ที่ประธานได้ ก็ใ ห้
รองประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แทน หากรองประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน และ
ให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ป ระชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่ม าประชุ ม หรื อ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ให้ใช้ข้อบังคับพรรคในส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับในส่วนนี้
หมวด ๕
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๔๙ สมาชิกพรรคต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ
ซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) มีความปรารถนาที่จะร่วมกันในการสนับสนุนพรรคและปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใช้พรรคอย่างเต็มความสามารถ
ข้อ ๕๐ สมาชิกพรรคต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๓) ไม่ เ คยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ ค ดี ค วามผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทํ า
โดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ขั้นตอนในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนดต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และให้คํารับรองว่า
ตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยู่ในขณะเดียวกัน
(๒) ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคตรวจสอบว่า
ผู้ส มั ครเป็ น สมาชิ ก พรรคมีคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๔๙ และไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้า มตามข้ อ ๕๐ หรื อ ไม่
หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ หากเห็นว่าถูกต้อง ให้เสนอใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
ตาม (๑) ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้
ให้หัว หน้าพรรคหรือผู้ ที่ได้รับ มอบหมายจากหัว หน้ าพรรคออกบัต รประจําตัว สมาชิกให้แ ก่ผู้ส มัครไว้
เป็นหลักฐาน
(๓) ให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัว หน้าพรรคส่งสําเนาใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกแล้วตาม (๒) ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองตามระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
ข้อ ๕๒ ค่าบํารุงสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงรายเดือนหรือรายปีตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ข้อ ๕๓ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออก
(๖) พรรคสิ้นสภาพหรือเลิกพรรค หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรค
(๗) มีเ หตุอื่ น ตามที่ กํ าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ ว ย
พรรคการเมือง
ข้อ ๕๔ การลาออกจากสมาชิกพรรคให้ถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบีย น
สมาชิกพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๖
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๕๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิท ธิได้ รับการคั ด เลื อกจากพรรคให้ เป็น ผู้สมั ครเลือ กตั้ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค
กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค กรรมการนโยบายพรรค กรรมการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในพรรค หรือได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน กรรมการ อนุกรรมการคณะต่าง ๆ
ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๕๖ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค
ด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกที่พรรคได้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของพรรคอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นิน ทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๗
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๕๗ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค มีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าว
ไปสู่การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ สมานสามั ค คี ร ะหว่ า งมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้มีสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก ตลอดจนคุ้มครอง
สมาชิกให้พ้นจากอิทธิพลหรืออํานาจที่ไม่ชอบธรรม
(๔) พรรคจะให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ มวลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท่ า นอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๘
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๘ สมาชิ ก ต้ อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ต ามที่ ป รากฏในแนวนโยบายของพรรค และ
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๕๙ สมาชิกต้องไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ซึ่งเป็น การแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ข้อ ๖๑ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ
ของพรรคต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งปวงอันเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของพรรค
และจะไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิในทางการเมือง
หรือเป็นเหตุให้พรรคถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๖๒ หากมีคําร้องของสมาชิกกล่าวหาสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือละเมิดข้อบังคับพรรค
ข้อ ๕๘ – ๖๑ ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินเก้าคน
ดําเนินการสอบสวนตามคําร้องทันที พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถกู กล่าวหาได้ทราบด้วย สมาชิก
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิชี้แจงข้อกล่าวหานั้น ต่อกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัว หน้าพรรค
ดังกล่าว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๓ ให้กรรมการบริหารพรรคที่สอบสวนตามข้อบังคับพรรคข้อ ๖๒ เสนอผลการสอบสวน
ต่อหัวหน้าพรรค
กรณีการสอบสวนปรากฏผลว่าไม่มีมูล ให้หัวหน้าพรรคยุติเรื่อง
กรณีการสอบสวนปรากฏผลมีมูลว่า สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติหรือละเมิด ข้อบังคับพรรค
ข้อ ๕๘ – ๖๑ ให้ หัว หน้าพรรคนําผลการสอบสวนเสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารพรรคเพื่อลงโทษ
ทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) จํากัดสิทธิบางประการ ตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๕๕
(๔) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อบังคับพรรคข้อ ๕๓ (๕)
มติคณะกรรมการบริหารพรรคตามวรรคสาม ถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด
ข้อ ๖๔ สมาชิ กที่ เป็ นสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค แล้ วแต่กรณี จะต้ องปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
หมวด ๙
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๖๕ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ของสาขาพรรคเพื่อให้
ความเห็ น ชอบในการเสนอชื่ อ บุ ค คลผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในเขตของสาขาพรรค ทั้งในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปหรื อ การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง เพื่ อ นํ า เสนอในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคตามข้อ ๖๖ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๖ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพรรค ให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา ๓๘
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๖๗ มติ ของคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ ให้ ส่ งผู้ ใดเป็ นผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๖๘ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
ตามวิ ธี ก ารในข้ อ ๖๖ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องพรรคอาจใช้ วิ ธี ก ารให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ
เลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก็ได้
ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๖๙ ในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดในนามของพรรค ให้ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่มี
เขตพื้น ที่รับ ผิด ชอบในท้อ งถิ่ น หรื อสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคที่ ได้ รับ เลือ กตั้ ง ในท้อ งถิ่ น นั้ น
เป็ น ผู้ พิ จ ารณา ในกรณี ท่ี ใ นท้ อ งถิ่ น นั้ น มี ทั้ ง สาขาพรรคและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรค
ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่รับผิด ชอบในท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
ที่ไ ด้ รับ เลื อกตั้ ง ในท้ อ งถิ่ น นั้ น พิ จ ารณาร่ ว มกั น แล้ ว แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได้ รั บทราบ
และพิจารณาต่ อไป ในกรณี ที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคที่ ได้รับเลือกตั้ง ในท้องถิ่น และ
ไม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคในท้องถิ่นนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๗๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัด ให้มีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๗๑ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อ ๗๒ พรรคและสาขาพรรคต้องปิดบัญชีและงบการเงินครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้
จดแจ้งการจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิดบัญชี ให้จัดทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค งบการเงินให้รวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย
งบดุล ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ข้อ ๗๓ ให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ พร้ อ มสํ า เนาหลั ก ฐานที่ พิ สู จ น์ ค วามมี อ ยู่ จ ริ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน ในวัน ที่เข้ารับตําแหน่ง วัน ที่สภาผู้แ ทนราษฎรสิ้น อายุหรือถูกยุบ หรือวัน ที่
พ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
ในวัน ยื่นให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่เข้ารับตําแหน่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ตามวรรคหนึ่ง ให้เ ป็น ไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ข้อ ๗๔ ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ จํานวนเงินและรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คํานวนเป็นเงินได้
ของผู้บริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปีที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริ จาคเป็น การให้หรือให้ใช้ท รั พ ย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดที่คํา นวณเป็น เงิน ได้
ให้คิดมูลค่าโดยคํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นหรือค่าของสิทธินั้น ก่อน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไม่อาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทําได้
ข้อ ๗๕ หัว หน้ าพรรค กรรมการบริ หารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิก พรรค
ซึ่งได้รับการบริจาคต้องนําส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาค
ข้อ ๗๖ บรรดาเงินที่พ รรคได้รับการบริจาคมา ให้หัว หน้าพรรคและเหรัญ ญิกพรรคนําไป
ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค
ข้อ ๗๗ ห้ า มมิ ใ ห้ หั ว หน้ า พรรค กรรมการบริ ห ารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรื อ
สมาชิกพรรคผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการบริจาคโดยไม่เปิดเผย
ข้อ ๗๘ ห้ามมิให้พรรคหรือสมาชิกพรรคผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด
เพื่ อ กระทํ า การหรื อ สนั บ สนุ น การกระทํ า อั น เป็ น การบ่ อ นทํ า ลายความมั่ น คงของราชอาณาจั ก ร
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
หมวด ๑๑
รายได้ของพรรค การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงพรรคและการบริจาคแก่พรรค
ข้อ ๗๙ รายได้ของพรรค ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ค่าบํารุงพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวนเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวนเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๕) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
(๘) รายได้อื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๘๐ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรคและค่าบํารุงพรรค ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาค ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๑๒
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๘๑ เพื่อเป็น การส่ งเสริมความรู้ ความเข้า ใจทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชน
โดยทั่ ว ไป อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้
ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓ พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากร ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมือง
(๔) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต่ ล ะสาขาอาชี พ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ค วามรู้ท างการเมืองหรือการดําเนิน กิจ กรรมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
(๖) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ชมหรื อ เข้ า รั บ ฟั ง
การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๓
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๘๒ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๘๓ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๔
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๘๔ ภายใต้ บ ทบั ญ ญัติ พ ระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่น ให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๘๕ การเลิกพรรคจะกระทําได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ขององค์ประชุม
ส่วนการเลิกสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๒ (๗)
ข้อ ๘๖ ในกรณีที่ มีการเลิกพรรคด้ว ยเหตุอื่น ตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ ให้ มีการชํ าระบัญ ชี
หากยังมีทรัพ ย์สิน เหลืออยู่หลังการยุบหรือเลิกพรรค ให้ท รัพย์สินของพรรคที่เหลืออยู่นั้น ตกเป็นของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาวนาไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังชาวนาไทย จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายสวัสดิ์ พบวันดี
หัวหน้าพรรค
๒. นายช่วย สาสุข
รองหัวหน้าพรรค

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๐ ง
๓. นายบุญธรรม นนทะจันทร์
๔. นางสาวปรารถนา เชิดชู
๕. นายชัยรัตน์ ศรีนนท์
๖. นางพอย อดทน
๗. นายประมวล หมื่นหาวงค์
๘. นายเลิศล้ํา จําปาทิพย์
๙. นางสาวปราณี แสนสําโรง
๑๐. นายเพชร เกิดทอง
๑๑. นายหวัน อินธิแสง
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
รองโฆษกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

