เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคยางพาราไทย
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองชื่อ พรรคยางพาราไทย ตามมาตรา ๑๓ แหง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๔ ตั้งแตวัน ที่
๒๔ มิถุน ายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับ พรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคยางพาราไทย ดังนี้
นโยบายพรรคยางพาราไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะผูจัดตั้งพรรคยางพาราไทยไดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มีมติเห็นชอบในนโยบายของพรรค ซึ่งจะทําใหประชาชนคนไทยมีความเปนอยูที่ดีขนึ้ และสังคมเขมแข็งขึ้น
ดังนี้
ดานการเมืองการบริหาร
พรรคยึดมั่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยแสวงหา
ทิศทางอันจะนําพาสังคมสูความสันติสุขรวมกัน โดย
๑. แกไข ปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
๒. ผลักดันใหมีมาตรการและกฎหมายที่รักษาผลประโยชน อํานวยประโยชนแกประชาชน
ผูยากไรดวยความเปนธรรม
๓. สงเสริม ใหป ระชาชนทุกกลุมอาชีพ ทุกกลุมอายุและทุกศาสนาเขามารวมกิจกรรมของ
พรรคการเมืองอยางเต็มที่โดยเปดเผย
๔. สงเสริมใหประชาชน องคกรประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับไดเขามา
ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ
๕. พัฒนาระบบการเรียนรู ระบบขอมูลสารสนเทศและการรับรูขอมูล ขาวสาร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๖. สง เสริ ม การเลื อกตั้ง ที่สุ จริ ต ไม ซื้อ สิท ธิ ไมข ายเสี ยง เพื่อ ให การใชสิ ทธิ เลื อกตั้ง ของ
ประชาชนเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
๗. สนับสนุนใหมีการถายโอนอํานาจอนุมัติ อนุญาตในการปกครอง การบริหาร การบริการ
จากเจาหนาที่สวนกลางไปยังเจาหนาที่ของทองถิ่น
๘. พัฒนาทัศนคติ วิสัยทัศนและระบบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐทุกคนใหหันมายอมรับ
และใหความสําคัญกับการบริการที่ดีแกประชาชน
๙. ปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน เกษตรกร ชาวนา ชาวไร ผูใชแรงงาน ขาราชการ
เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีรายไดนอยใหดีขึ้น
๑๐. พัฒนากระบวนการยุติธ รรมเบื้องตนใหมีความเปน ธรรมและโปรงใส ประชาชนเขามา
มีสวนรวมดูแลความเปนธรรมได
๑๑. ปองกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบทุกรูปแบบดวยการสนับสนุนประชาชนจัดตั้ง
องคกรปองกันปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบของฝายบริหาร สนับสนุนระบบการตรวจสอบและควบคุม
ภายในใหเขมแข็ง ทั้งจากองคกรอิสระ ภาครัฐและประชาชน
๑๒. ยุ ติ ป ญ หาการก อ การร า ยและความไม ส งบเรี ย บร อ ยในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ดวยการเอาชนะใจประชาชน
ดานเศรษฐกิจ
สรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวราบ โดย
๑. สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
๒. สนับ สนุน ให มีกฎเกณฑ กลไกและกฎหมายเพื่อ ปองกั น การผูก ขาดของทุน ใหญ โดย
ใหทุนใหญและทุนเล็กทุนนอยอยูรวมกันในสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม
๓. จะไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔. จัดใหมีกลไกที่มีอิสระในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารนโยบายการเงินการคลังของ
ประเทศ เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด เสียหาย
๕. สรางกลไกการควบคุม การครอบงําและควบรวมกิจการในลักษณะตัวแทนจากทุนขามชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๖. สรางระบบตลาดสิน คา บริการ และตลาดลงทุน ใหมีลักษณะของการเปน กลไกตลาด
เพื่อสังคม ทั้งนี้ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงิน การคลัง ภาษีอากรและระบบสหกรณ
๗. นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งระดับบน
ระดับกลางและระดับลาง ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไปกับการลด ละ
เลิกนโยบายบริโภคนิยม เปนการสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
๘. ใช ม าตรการทางการเงิ น การคลั ง และภาษี อ ากร เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การกระจายรายได
ลดชองวางระหวางคนจน คนรวย และการกระจายปจจัยการผลิตเพื่อประชาชนสวนใหญของประเทศ
ปฏิรูปโครงสรางภาษี
๙. ปรับกระบวนการผลิตใหมีลักษณะที่มุง ไปบนทิศทางของการเกษตรอุตสาหกรรม และ
คํานึงถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหมากที่สุด โดยผานกระบวนการทางเทคโนโลยีและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
๑๐. ปฏิรูปโครงสรางภาษี ลด ละ เลิกนโยบายบริโภคนิยม หยุดการนําเงินในอนาคตมาใช
อยางไมจํากัด เปลี่ยนนโยบายดีทรอยแหงเอเชียไปสูนโยบายการคมนาคมที่ยังประโยชนตอประชาชน
สวนใหญ
๑๑. ประสานความรว มมือกับ กลุมประเทศที่มีแ นวทางสอดรับ กัน โดยเฉพาะกลุม อาเซียน
และอื่น ๆ เพื่อสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
และความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
๑๒. เปดการคาและการลงทุนเสรีภายใตเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน
สวนใหญของประเทศ และการกระจายรายไดที่เปนธรรม พรอมกับลดผลกระทบที่ประชาชนจะไดรับ
๑๓. ปองกันการโจมตีและแทรกแซงคาเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เงินสํารองคงคลัง
๑๔. สรางความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับ กลุมประเทศใหม เชน ประเทศในตะวัน ออกกลาง
เอเชียกลาง อเมริกาใต แอฟริกา เปนตน
๑๕. จะรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพของประชาชนตามแนวชายแดน
ไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา แตกตางกันมากจนเกินไป
๑๖. ยกเลิกระบบขอมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau)

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ดานการตางประเทศ
๑. ดําเนินนโยบายเปนกลาง และจะพัฒนาสัมพันธไมตรีที่แนนแฟนกับประเทศเพื่อนบาน
ทุกประเทศ
๒. ประสานความรวมมือกับกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดและประเทศในโลกที่สาม เพื่อสราง
อํานาจการตอรองใหเกิดความเปนธรรมและกอใหเกิดสันติภาพในโลก
ดานความมั่นคง
๑. กําหนดใหความมั่นคงของมนุษยเปนสาระสําคัญของการจัดการปญหาความมั่นคงของชาติ
๒. การปรับโครงสรางกองทัพใหมีลักษณะบูรณาการ เปนกองบัญชาการรวมที่เหลากองทัพ
ตองสนธิกําลังเปนหนึ่งเดียว ลดความซ้ําซอนขององคกร และปรับกําลังใหเล็กลง
๓. แยกงานการบริหารทรัพยากรภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และงานการบัญชาการรบ
ภายใตกองบัญชาการทหารสูง สุด และเหลาทั พออกจากกัน ใหชัด เจน รวมถึงปรับ ปรุงประสิท ธิภาพ
การบริหารจัดการใหโปรงใส เปนระบบ สามารถตรวจสอบได
๔. พัฒ นาระบบอุต สาหกรรมสํารองสงคราม อุต สาหกรรมทหาร ใหมีป ระสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๕. พัฒ นาระบบการตัด สิน ใจในนโยบายดานการทหารทั้ง ระดับ “การเมือง” และระดั บ
“ผูปฏิบัติ” ใหเกิดการถวงดุลไมใหเกิดการกาวกายซึ่งกันและกัน
๖. ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเขมแข็ง ปองกันการแทรกแซงทั้งจากการเมือง
และระบบพวกพองในกองทัพ ใหกองทัพมีระบบการบริหาร การคัดสรรบุคลากรที่เปนธรรม โปรงใส
ใชไดจริง
๗. ปรั บ ปรุ ง ระบบการป อ งกั น ประเทศ โดยเน น การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ มิ ต รประเทศ
บนพื้นฐานความยั่งยืน ไมแบงฝาย เปดกวาง เสรีและเปนธรรม
๘. ปรับปรุงระบบกําลังสํารองใหเปนรูปธรรมและใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงรวมกับกําลังหลัก
๙. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหารขององคกร ความมั่นคง ระดับนโยบาย
ไดแก สภาความมั่นคงแหงชาติ กอ.รมน. ใหมีประสิทธิภาพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ดานการศึกษา
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนไดมีโอกาสเรียนดี เรียนฟรี ๑๒ ป มีความเสมอภาค
ทั้งในเมืองและชนบท
๒. พัฒ นาระดับ คุ ณภาพมาตรฐานสถานศึกษาใหใกลเคีย งกัน ทุก สถานศึกษา เปด โอกาส
ใหนักเรียนไดเขาสูกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย ทัดเทียมกัน
๓. ปฏิรูปจิตวิญญาณของเด็กไทยในการดํารงชีวิตวิถีไทยควบคูไปกับความรูเปนหลัก และ
ตอบสนองตอสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง
๔. จัด ระบบสวัส ดิการและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต สํา หรั บ บุ คลากรทางการศึกษาทั้ งก อนและ
หลังเกษียณ โดยเฉพาะการปลดภาระหนี้สินนอกระบบ
๕. พัฒนาโครงสรางการศึกษาพื้นฐานสูทองถิ่น
๖. พั ฒ นาระบบการผลิ ต สรรหาและกระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากร รายได ค า ใช จ า ย
คาตอบแทนอื่น ทั้งในระบบราชการและเอกชนใหเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและสามารถ
สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสูงเขาสูระบบ
๗. เพิ่มศักยภาพของสถาบันวิชาชีพใหเขมแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ
ทุกทองถิ่น
๘. จัดฝกอาชีพใหทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพทักษะที่ดี เปนที่ตองการและเปนกําลังสําคัญขององคกร
๙. จัด ตั้ ง สภาวิ ช าชี พ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ดู แ ล กํ า กั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานทุ ก สาขาอาชี พ
โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและใบประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จวิชาชีพทุกระดับ
๑๐. เพิ่มพูนปญญาดวยการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๑๑. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีคุณภาพเชิงวิชาการมากกวาเชิงพาณิชย
๑๒. เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม และตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
๑๓. สงเสริมการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการวิจัย สนับสนุนใหมีการวิจัย
เพื่อการคนควาหาความรูใหมและการวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาประเทศ
๑๔. ปรับปรุงเรื่อง อัตราคาเลาเรียนใหเหมาะสม และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๑๕. ส ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เพื่ อ ร ว มมื อ กั บ รั ฐ
ในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติ
๑๖. พัฒนาระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนธรรมกับทุกคน
๑๗. ส ง เสริ ม การศึ ก ษาระบบทางไกล เพื่ อ ให เ ด็ ก เยาวชนและผู ส นใจในท อ งถิ่ น ได เ รี ย น
อยางทั่วถึง
ดานแรงงานและสวัสดิการ
๑. ใหผูสูงอายุไดรับเงินสวัสดิการเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ใหมีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับแรงงานในทุกระบบ
๓. จัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานใหกับแรงงานในทุกระบบ ทุกเชื้อชาติ
๔. พัฒนาฝมือแรงงานและสงเสริมการมีงานทําของผูใชแรงงานทั้งภายในและตางประเทศ
รวมถึงการใหการศึกษาแกผูใชแรงงานอยางตอเนื่อง
๕. จัดระเบียบแรงงานตางดาวใหตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริงของการพัฒนาและความมั่นคง
ที่สมดุล
๖. กําหนดเงินเดือน คาจางใหมีความสมดุลและสอดคลองกับคาครองชีพ
ดานการคมนาคมและการขนสง
๑. พั ฒ นาระบบการขนส ง ทางน้ํ า ทั้ ง ภายในประเทศและชายฝ ง ทะเล เพื่ อ ลดการพึ่ ง พา
พลังงานจากน้ํามัน ถานหินและกาซธรรมชาติ
๒. สนับ สนุ น ใหภ าคเอกชนทั้ง ภายในและนอกประเทศมาลงทุ น หรือ รว มทุน ในการพั ฒ นา
ระบบขนสงโดยรางและระบบขนสงทางน้ํา ทั้งในเมืองใหญและระหวางเมือง
๓. พัฒนาระบบจัดเก็บและขนสงสินคาใหสามารถรองรับสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สรางเครือขายการขนสงโดยรถไฟและรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้ ง ประเทศที่ มี ป ระชากรจํ านวนมาก เช น จี น และอิ น เดีย เพื่อ ให ป ระเทศไทยเป น ศูน ย ก ลาง
การคมนาคมขนสงทางรถไฟที่ใหญที่สุดในโลก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๕. สรางเครือขายการขนสงทางทะเลเพื่อแบงปนการกระจุกตัวในการขนสงผานชองแคบมะละกา
ซึ่งเปนเสนทางติดตอทางทะเลระหวางยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดียและเอเชียตะวันออก
๖. สนับสนุนใหสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเปนเครือขายการขนสงทางอากาศที่จะเปน
ศูนยกลางในภูมิภาค
๗. พัฒนาระบบการใหบริการรถสาธารณะใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ดานการสาธารณสุข
๑. สนับสนุนการแพทยเชิงปองกันมากกวาการรักษา ผสมผสานแพทยสมัยใหมและแพทยแผนไทย
ใหไปดวยกันดวยการพัฒนาคนควาสมุนไพรไทย
๒. ทําใหการแพทยและการสาธารณสุขเปนระบบเปด สามารถเรียนรูไดทุกระดับ
๓. ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมกัน ทั้งคุณภาพการบริการและราคา
๔. เรงพัฒนายาและผลิตภายในประเทศ และปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทยาขามชาติ
๕. เพิ่มคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานใหดีขึ้น
๖. เพิ่มบุคลากรทางสาธารณสุขและการแพทยใหเพียงพอตอจํานวนประชากรของประเทศ
ดานการเกษตร
๑. จัดใหมีระบบการประกันภัยและประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
๒. ปฏิรูประบบการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเอง
๓. สนั บ สนุ น การผลิ ต พื ช เกษตรที่ เ หมาะสมในแต ล ะท อ งถิ่ น เช น ปาล ม น้ํ า มั น สบู ดํ า
อันจะนํามาทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
๔. สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ
๕. สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการเปนผูนําระดับ
นานาชาติดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๖. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํารวมทั้งปจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อใหเพียงพอตอภาคการเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม
๗. สงเสริมใหเกษตรกรทุกครัวเรือนทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ดานสหกรณ
๑. สง เสริมใหสหกรณเปนศูนยกลางการพัฒ นาชุม ชนเพื่อการเรียนรู การธุร กิจ การผลิต
การตลาด การพัฒนาผูนําและการแกปญหาความยากจนของชุมชน เปนตน
๒. ปฏิรูปกฎหมายสหกรณเพื่อใหสหกรณมีความเขมแข็งขึ้น รวมทั้งมีกองทุนเพื่อการพัฒนา
สหกรณ โดยมีหนวยงานของรัฐชวยสงเสริมและสนับสนุน
๓. สงเสริมใหสหกรณมีสวนรวมในกิจการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
๔. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนเข า สู ข บวนการสหกรณ อย า งน อ ยร อ ยละ ๖๐
ของครัวเรือนในแตละตําบลทั่วประเทศ เพื่อการผลิต การแปรรูปและการตลาด
๕. จัดตั้งธนาคารสหกรณระดับชาติ (Cooperative Bank) ใหเปนกลไกรองรับระบบสหกรณ
ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ใหสหกรณเปนองคกรขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งทางดานทุนกระบวนการผลิต
และการตลาดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. เรง รัดพัฒ นาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ใหเปน ปจจัยสําคัญ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตนักวิจัยและการนําองคความรูจาก
การวิจัยมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๓. พัฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณเพี ย งพอกั บ
ความตองการ
๔. พัฒ นาการสรางเครือขายระบบสารสนเทศดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใหสามารถ
เชื่อมตอถึงกันทั้งในประเทศและตางประเทศอยางทันสมัย
๕. เรงจัดตั้งศูนยขอมูลแหงชาติที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
และรวดเร็ว
๖. จัดใหมีการเมืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนศูนยการศึกษาและการคนควา วิจัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. สงเสริมการปลูกตนสักเพื่อชวยสรางปาเศรษฐกิจ และชวยปรับปรุงสภาพแวดลอม รวมทั้ง
เพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม
๒. สงเสริม ฟนฟู อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น
ใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามีสวนรวมในการจัดการ
๓. ใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมกําหนดเขตปาไมใหชัดเจน ลดความขัดแยงการถือครองที่ดิน
และพัฒนาแผนการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
๔. ปองกันและอนุรักษพื้นที่ปาที่ไดรับการประกาศวาเปนมรดกโลกใหคงสภาพไวอยางถาวร
๕. กระตุนใหบุคคลากรในหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแล รักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๖. ปองกันและแกไ ขปญหามลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง รวมทั้งปญหาจากสารพิษและ
กากของเสีย โดยยึดหลักผูกอใหเกิดมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ
๗. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแล
อนุรักษ ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
๘. ใหรัฐกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนระหวางปาสงวนแหงชาติกับปาเศรษฐกิจ
๙. เรง ออกกฎหมายควบคุมการนําเขากากสารพิษและขยะอุต สาหกรรมจากตางประเทศ
และตองยกเลิกขอตกลงและสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํากากสารพิษและขยะอุตสาหกรรมเขาสู
ประเทศไทย
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
๑. สรางเอกลักษณของคนไทยดวยการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. ทํานุบํารุงทุกศาสนาใหเทาเทียมกัน ทั้งดานความเขาใจ การศึกษา การปฏิบัติและศาสนสถาน
๓. ใหศาสนสถานเปนศูนยกลางการเรียนรูและการพัฒนาดานจริยธรรมและศีลธรรม
๔. สนับสนุน สงเสริมและยอมรักษาไวซึ่งศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อความเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นและสะทอนลักษณะพหุสังคมใหเปนจุดเดนของชาติ
ดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
๑. กําหนดใหคลื่นความถี่เปนสมบัติสาธารณะ และใชเพื่อประโยชนสาธารณะที่จะตองจัดการ
ใหมีความหลากหลาย กระจายตัวและเปนธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. สนับ สนุน ใหเกิด ทีวีสาธารณะที่มีความเปน อิสระปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
จัดการแกปญหา “วิทยุชุมชน” บนแนวทางที่ถูกตองและเปนธรรม
๓. ปองกันไมใหผูผลิตสื่อตาง ๆ ผูกขาด และมุงผลิตเนื้อหาเพื่อเอาใจกลุมเปาหมายบางกลุม
จนกลายเปนตัวอยางที่ไมดีสําหรับเปาหมายบางกลุมดานบันเทิงอยางเดียวจนเปนการทําลายสังคม
๔. ดําเนินการควบรวมระบบโครงขายการสื่อสารใหบูรณาการในทิศทางที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประหยัด เปดเสรีไมผูกขาด เปนธรรมตอทุกกลุมชน
๕. พัฒนาองคความรู การวิจัยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสรางสภาวะสมดุลเพื่อการอยูรอดในโลกโลกาภิวัตนภายใตการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
๖. สนับ สนุนใหสื่อตาง ๆ มีค วามเปน อิสระและตระหนักถึงความรับ ผิด ชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ
ดานพลังงานของประเทศ
๑. แกไขปญหาการผูกขาด การเอารัดเอาเปรียบในกิจการพลังงาน
๒. เรงรัดพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศ โดย
๒.๑ ใหปลูกพืชพลังงานทดแทนทุกอําเภอ และใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
น้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกําหนดใหมีมาตรการบังคับน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายในประเทศตองมีสวนผสม
ของเอทานอล ไบโอดีเซล อยางจริงจัง ใหรถขนสงมวลชนและรถสวนราชการตองใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
(อนุโลมใหใชกาซธรรมชาติแทนได)
๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณการเกษตรยุคใหม
(New Generation Co-operative) เพื่อผลิต และแปรรูป พืชผลทางการเกษตรเปน น้ํามั น เชื้อ เพลิ ง
ชีวภาพ
๒.๓ ใหมีการตรากฎหมายสงเสริมการผลิตไฟฟาชุมชนขนาดเล็ก (ต่ํากวา ๑๐ เมกกะวัตต)
โดยใช เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพหรื อ พลั ง งานทดแทน และให มี สั ด ส ว นในการผลิ ต ไฟฟ า ของแต ล ะจั ง หวั ด
อยางนอย ๕ %
๒.๔ เรงรัดการสรางโครงสรางพื้นฐานเครือขายกาซธรรมชาติใหมีทั่วถึงทุกภูมิภาค
๒.๕ พัฒนาพลังงานทางเลือกใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถทดแทนพลัง งานดั้ง เดิมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
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๓. ยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
๓.๑ เรงรัดการลงทุนการขนสงมวลชนและสินคาดวยระบบรางหรือการขนสงทางน้ํา
๓.๒ ให มีพ ระราชบัญ ญัติ ม าตรฐานการประหยั ด พลัง งานในยานยนต และเครื่ องใช
อุปกรณไฟฟา ตลอดจนอาคาร ที่อยูอาศัย
๓.๓ พิจารณา ทบทวนมาตรการภาษีการใชรถยนตใหสะทอนถึงตนทุนแฝงที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ
๓.๔ เรงรัดการพัฒนาทาเรือสําหรับขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติเหลวทางชายฝงทะเล
อันดามัน
๔. ขยายเครือขายการคมนาคมใหไทยเปนศูนยกลางพลังงานของภูมิภาค (Energy Hub)
๔.๑ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการสนับสนุนการคา คลังสินคา และ Shore
Facility เพื่อการยกระดับประเทศใหเปนผูนําของการคาสงเชื้อเพลิงชีวภาพ น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน
กาซธรรมชาติเหลว
๔.๒ เรงรัดการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียว (ASEAN Grid) โดยให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาสงไฟฟาของภูมิภาค
๔.๓ สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศในการพัฒนาแหลงพลังงาน
ดานการทองเที่ยว
๑. ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การกระจายรายได และผลประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย วให เ ป น ธรรม
ไมกระจุกตัวอยูกับกลุมทุนใหญ
๒. สงเสริมกิจการการทองเที่ยวที่ไมมีผลกระทบวิถีชีวิตของชุมชนเปาหมาย
๓. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาองค ก รและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วให มี คุ ณ ภาพและ
มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
๔. สงเสริมใหคนไทยมีการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้น เพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศ และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๕. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
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๖. ดูแลสิ่งแวดลอมและมลภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว ใหสะอาด ปราศจาก
มลภาวะ
๗. สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
๘. กํากับ ดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหปราศจาก
การหลอกลวง ความไมเปนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ดานสังคม
๑. เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
๒. คุ ม ครอง ป อ งกั น พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยมี ก ารป อ งกั น
การถูกกระทําที่รุนแรง
๓. สงเสริมและดําเนินการใหผูหญิงและผูชายมีความเสมอภาคกัน
๔. สง เสริมและสนับ สนุน ใหผูห ญิงมีบ ทบาททางการเมือ งในทุกเวที โดยเฉพาะสนับ สนุ น
ใหโอกาสผูหญิงลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมากขึ้น
๕. จั ด สวั ส ดิ ก ารและออกกฎหมายการให บ ริ ก ารแก ผู พิ ก ารและผู ด อ ยโอกาสในสถานที่
สาธารณะ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ดานกีฬา
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่เลนกีฬาทุกประเภทใหแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ โดยใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม
๒. สงเสริมความเปนเลิศทางกีฬาเพื่อนําไปสูการแขงขันระดับสากล และสรางอาชีพทางการกีฬา
ใหแกเยาวชนและประชาชน
๓. ลดภาษีนําเขาอุปกรณกีฬาทุกประเภท
๔. สงเสริม สนับสนุนสมาคมกีฬาทุกประเภทและองคกรกีฬาระหวางประเทศใหมีความเขมแข็ง
และมีมาตรฐานสูความเปนสากล
๕. ส ง เสริ ม งานวิ ช าการและงานวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าและเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการกีฬาที่ยั่งยืนของประเทศ
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๖. ขจัด ปญหาการผูกขาดของผูบริหารสมาคมกีฬาทุกประเภท รวมถึงการนําสมาคมกีฬา
เขาไปหาประโยชนเชิงพาณิชย
๗. สงเสริมใหมีสถานศึกษาดานกีฬาในทุกระดับเพื่อเปนแหลงผลิตนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพ
ดานยางพารา
๑. สงเสริมใหตนยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักสําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
๒. สงเสริมใหปลูกสรางสวนยางพันธุดีที่ใหผลผลิตสูง ทั้งโดยการปลูกทดแทนและปลูกใหม
ในพื้นที่ที่กําหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยรัฐ
เปนผูออกคาใชจายให
๓. สงเสริมใหปลูกสรางสวนยางเพื่อสรางปาเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชนจากเนื้อไม และ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม รวมทั้งพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔. กํ า หนดให ภ าครั ฐ มี ม าตรการให ห น ว ยงานของรั ฐ เร ง การใช ย างพาราในโครงสร า ง
พื้นฐานตาง ๆ เชน ฝายยาง เขื่อนยาง ยางปูพื้น สระน้ํา สนามกีฬายาง และบล็อกตัวหนอนยาง
เปนตน
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหชาวสวนยางและวิสาหกิจชุมชนผลิตผลิตภัณฑยางที่ไดมาตรฐาน
โดยใชยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบใหมากขึ้น โดยผานระบบสหกรณที่รัฐเปนผูสนับสนุนดานทุน
๖. จัด ตั้ง องคกรของชาวสวนยางทั้งที่เปน นิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล ใหเปน เครือขาย
เชื่อมโยงกัน เพื่อสรางความเขม แข็ง ใหชาวสวนยาง พัฒ นาคุณภาพสิน คา การตลาดและการจัด หา
แหลงเงินทุน ทั้งในดานการผลิต การแปรรูป
๗. สงเสริมและสนับสนุนใหชาวสวนยางมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวกับ
ยางพารา ทั้งในดานการปลูก การผลิต การแปรรูปและการตลาด
๘. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตและการแปรรูปยางธรรมชาติ
สําหรับใชในการอุตสาหกรรมทุกขนาด
๙. ให รั ฐ จั ด สร า งโรงงานแปรรู ป ยางให กั บ สถาบั น เกษตรกรที่ เ ข ม แข็ ง และมี ค วามพร อ ม
ตามความเหมาะสม
๑๐. จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รกรี ด ยางให กั บ เจ า ของสวนยางหรื อ แรงงานกรี ด ยาง
ใหเพียงพอกับความตองการแรงงานกรีดยาง
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๑๑. ใหรัฐจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับยางใหกับเจาของสวนยางและแรงงาน
กรีดยางตามความเหมาะสม
๑๒. เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหสามารถ
ดูแลชาวสวนยางไดอยางทั่วถึง โดยมีอัตราสวนเจาหนาที่ ๑ คนตอชาวสวนยาง ๕๐๐ ราย
๑๓. ให พนั กงานของสํ านั กงานกองทุ น สงเคราะหก ารทํา สวนยางที่เ กษี ยณอายุทุ กคนไดรั บ
สวัสดิการดานรักษาพยาบาลเฉพาะตัวไปตลอดชีวิต
๑๔. จัด ให มีต ลาดกลางยางพาราเพื่ อเปน ศูน ยก ลางจํา หน ายยางพาราของเจ าของสวนยาง
ในทุกจังหวัดภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐกับสถาบันเกษตรกร
๑๕. จัดสวัสดิการโดยการทําประกันสุขภาพและประกันชีวิตใหกับเจาของสวนยางและแรงงาน
กรีดยางทุกคนผานกลุมเกษตรกรหรือระบบสหกรณ
๑๖. จายเบี้ยผูสูง อายุที่เปนเจาของสวนยางหรือแรงงานกรีด ยางใหเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
นอกเหนือจากเบี้ยผูสูงอายุที่ไดรับอยูในปจจุบัน
๑๗. จัดใหมีทุนหมุนเวียนใหกับเจาของสวนยางในระหวางที่ตนยางยังไมสามารถเปดกรีดได
รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘. จัดใหมีทุนการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหกับบุตรเจาของสวนยางและแรงงานกรีดยาง
ในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียางหรืออุตสาหกรรมยาง
๑๙. จัดใหมีการสํารวจสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อขึ้นทะเบียนใหไดรับสิทธิ
ในการใชประโยชนจากตนยางตลอดอายุของตนยาง
๒๐. จัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมยางในทุกระดับ
๒๑. ใหรัฐจัดหาทุนสนับสนุนใหกับผูที่ทํางานดานคนควา วิจัยเกี่ยวกับยางพาราและไมยางพารา
๒๒. ใหสิทธิพิเศษในการเขาทํางานในสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางกับบุตรของ
พนักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
๒๓. ผลักดัน ใหนําเงิน สงเคราะห (CESS) ของสํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง
ไปใชเพื่อการปลูกสรางและดูแล รักษาสวนยางตลอดอายุของตนยาง
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๒๔. ใหมีหนวยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับยางพาราตั้งแตการปลูก การผลิต การแปรรูป
และการตลาด โดยใหมีผูแทนทั้งจากเจาของสวนยางและผูประกอบการเกี่ยวกับยางและไมยางเขาไปรวม
เปนกรรมการบริหารองคกร
ขอบังคับพรรคยางพาราไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบังคับ พรรคยางพาราไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ป ระชุมคณะผูจัด ตั้ง พรรคยางพาราไทย
เมื่ อวั น พฤหัส บดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมี ม ติ เ อกฉัน ท กํา หนดขอ บัง คั บ พรรคฉบั บ นี้
เพื่อเปน แนวทางและหลักเกณฑในการบริห ารพรรค และการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคยางพาราไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคยางพาราไทย” ใชชื่อยอภาษาไทยวา
“ยพท.” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “THAI RUBBER PARTY” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา “TR.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคยางพาราไทย ใชเครื่องหมาย ดังนี้
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(๒) โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
“เสนตั้ง ๒ เสนสีน้ําตาล” เปนสัญลักษณของตนยาง หมายถึง การทํางาน
รวมกันที่คูขนานกันไประหวางภาคการเมืองกับภาคการเกษตร
“เสนทแยงสีเหลืองทอง” เปนสัญลักษณของรอยกรีดยาง หมายถึง เกษตรกร
ทุกภาคของประเทศกําลังมุงไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน
“ถว ย” เปน สัญ ลักษณข องถว ยรองรับ น้ํายาง หมายถึง การมารวมกันของ
เกษตรกร ณ ที่แหงเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน
ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๒๑/๑ ซอยสั น นิ บ าตเทศบาล แขวงจั น ทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคยางพาราไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใด ใหเรียกวา พรรคยางพาราไทย
สาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ ง ได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมดวยเอกสาร
ประกอบ ตามที่น ายทะเบียนกําหนดตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค ณ สํานักงานใหญพรรค หรือ
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ตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคาน ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี และ
ใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
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มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(๕.๑) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(๕.๒) เปน ผู ที่พรอ มที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อ พรรค
และอุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(๕.๓) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทาง
ของพรรค ศึกษาอยางถองแทเพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
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(๕.๔) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหค วามรว มมือในการดําเนิ น งานของพรรคดว ยความเต็ม ใจ และบริสุทธิ์ ใจเพื่อความกา วหน า
ของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให พ รรค
ไดกาวไปสูการมีบ ทบาททางการเมืองและเขาสูการบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๔) พรรคจะให ค วามสํ า คั ญ แก ม วลสมาชิ ก พรรคทุ ก ท า นอย า งเต็ ม รู ป แบบ
โดยใหถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเปน การสง เสริม ความรู ความเขา ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเปน ที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพเพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรข อมู ลข าวสารทางการเมือ ง เศรษฐกิจ และ
สังคมเพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหค วามรูเกี่ยวกับ สิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝง สิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม กั น ของสมาชิ ก ในแต ล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) ปฏิบัติจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่ อ ให ส มาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคร ว มกั น
สรางพรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุ ก ระดั บ
ตองยึ ด มั่น ในอุด มการณข องพรรคและไม ฝาฝ น ตอ ระเบี ยบ ขอบั ง คับ พรรค มติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูป ฏิบัติง านของพรรคไมพึง นําความลับ ของพรรคที่ไดมีมติไ วไ ปเปด เผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีค วามกระตื อรื อ รน ในการสร างองค ก รพรรคใหเ ติ บ ใหญด ว ยการเสี ยสละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับ การปรั บ ปรุ ง ตั ว เองเพื่ อ ก อให เกิ ด ความสามั คคี แ ละมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ของพรรค
(๗) มีจิต สํา นึกในศักดิ์ศ รี เกี ยรติย ศ ชื่ อเสียงและวั ฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมี ความรัก ชาติเ ปน อัน หนึ่ ง อั น เดีย วกั น เพื่อ สร างความมั่น คงในเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมือ ง
ของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป น องค ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรบั เลือกตัง้ ใหมเสนอชือ่ บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริ ห ารพรรคในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุม ใหญ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิก ที่เข ารว มประชุม ใหญ เปน ผูเสนอชื่อ สมาชิกเพื่อใหที่ป ระชุ มใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออกต อ หั ว หน า พรรคหรื อ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจ หรือเจตนาละเลยการยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตอ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) เมื่ อ หั ว หน า พรรคลาออกหรื อ ขาดจากสมาชิ ก ภาพ ให ถื อ ว า ความเป น
คณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันทีไ่ ดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริหารงานใหเปนไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุม ไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
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(๔.๑) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให จั ด สรรเป น จํ า นวนรวม โดยพิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคการเมื อ งเสนอไว
ในบัญชีรายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔.๒) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(๔.๓) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ
ของพรรค คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งาน
ของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัด หาทุน และดูแ ลทรั พยสิ น ตา ง ๆ ตลอดจนบริห ารการเงิน และทรัพ ยสิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูป ฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตง ตั้ง หรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค ผูชว ยผูอํานวยการ
สํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
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(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑.๑) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(๑.๒) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(๑.๓) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(๑.๔) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(๑.๕) ในกรณีที่มีความจําเปนการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(๑.๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๓.๑) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการ
บริห ารพรรคมอบหมายและใหรั บ ผิด ชอบโดยตรงจากหั ว หน าพรรคหรือ รองหัว หนา พรรคในกิจ การ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(๓.๒) เป น ผู เสนอรายงานต อ คณะกรรมการบริห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
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(๓.๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ ห ารพรรค คณะที่ ป รึ ก ษาพรรค และสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของพรรคและ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๓.๔) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิกพรรคมีห นาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญ ชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๗.๑) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(๗.๒) ประชาสัมพันธงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
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(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหส มาชิก ผูริ เริ่ม จัด ตั้ง สาขาพรรครวบรวมสมาชิ กของพรรคซึ่ ง มี ภูมิ ลํา เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสิบหาคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเป น ครั้ ง แรกภายในหกสิ บ วั น และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคเพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรค
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ซึ่ง มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัด นั้น ๆ เขารว มประชุม ไมนอยกวาหาสิบ คน
โดยการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสี่ ป แต เ มื่ อ พ น จากตํ า แหน ง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส าขาพรรคกํ า หนดจํ า นวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัด ทํ าบั ญ ชีร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อบุคคลที่จะเข าสมัครรับ เลือ กตั้งเป น สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค
เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๑.๑) เป น ผู แ ทนของสาขาพรรคและเปน ผู รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทั้ ง ปวง
ของสาขาพรรค
(๑.๒) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(๑.๓) เรียกประชุม ใหญสาขาพรรคโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
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(๑.๔) มีสิทธิยับยั้ง มติคณะกรรมการสาขาพรรคหรื อคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้
ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(๑.๕) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของ
สาขาพรรค
(๑.๖) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(๓.๑) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(๓.๒) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(๓.๓) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(๓.๔) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
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(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(๗.๑) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๗.๒) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข า รว มประชุ ม ใหญ ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม สามารถเขา รว มประชุ ม ใหญ ไ ด
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ให ม อบหมายให ร องประธานสาขาพรรคหรือ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง มาร ว มประชุม ใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบ ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบ ตามมาตรา ๒๖ ภายใน
หกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคนแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๑ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถื อเสีย งขางมากของสมาชิ กที่มาประชุม ในกรณีที่มี เสียงเทากัน ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมาทําหนาที่แทน
ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรคและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนิน การสําหรับ ปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุม ใหญทุกคราว ใหหัว หนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหส มาชิก พรรคทราบลว งหนา ไม นอ ยกวา เจ็ ด วั น โดยให ร ะบุวั น เวลา สถานที่ แ ละระเบีย บวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปน ผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ป ระชุม หรือเรียกประชุม เปนพิเศษอีกก็ไดต ามความจําเปน หรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหเปดประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อยกวา กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่มี อ ยูใ นขณะนั้ น จึง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัด ใหมีก ารประชุม ใหญสาขาพรรคอยางนอยปล ะ
หนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัด
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

หรือตามคํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ
ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรค และสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้ง สาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัด ใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตอง สมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลว เสร็จภายในสิบ หาวัน นับ แตวันสิ้น เดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร และจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรค ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา กระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกพรรคไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ขอ ๖๓ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๖๒ แล ว ให หั ว หน า พรรคมอบอํ า นาจให ก รรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวา ไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการ หรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโ อกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวา ควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

๑ กันยายน ๒๕๕๔

ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และขอบังคับพรรค ตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิกหรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพ เลิกหรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคยางพาราไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคยางพาราไทยจํานวนทัง้ สิ้น ๙ คน คือ
๑. นายเพิก เลิศวังพง

หัวหนาพรรค

๒. นายกฤตกร ภานุไพสิฐ

รองหัวหนาพรรค

๓. นายวิจาน ตุงแกว

รองหัวหนาพรรค

๔. นายปกภพ ปานทองเสม

เลขาธิการพรรค

๕. นายสุชาติ ศรประสิทธิ์

รองเลขาธิการพรรค

๖. นางสาวฑัณทิมา ภุมรินทร

เหรัญญิกพรรค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒๙ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗. นายสุระศักดิ์ พุทธิวิทยานนท
๘. นายฉัตรชัย ตรรกวิรพัท
๙. นายรักษ ตรรกวิรพัท
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๑ กันยายน ๒๕๕๔
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

