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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ
และคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติพฒ
ั นาเพื่อแผ่นดิน
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ นั้น
บัด นี้ พรรคชาติพัฒ นาเพื่อแผ่นดิน ได้แ จ้งต่อนายทะเบีย นพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการ
ดังนี้
๑. มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเป็น “พรรคชาติพัฒนา” เขียนเป็น
ภาษาอั งกฤษว่ า “CHART PATTANA PARTY” มีชื่ อ ย่อ เป็น ภาษาไทยว่า “ชพน.” และมี ชื่อ ย่ อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “CPN.” โดยมีภาพเครื่องหมายพรรคตาม “ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔”
(ตามข้อ ๔)
๒. มีมติให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งพรรคจากบ้านเลขที่ ๕๑๔/๑ ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ไป บ้านเลขที่ ๓๕๗ ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ตาม “ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔” (ตามข้อ ๔)
๓. มี ม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก “นโยบายพรรคชาติ พั ฒ นาเพื่ อ แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๔” และให้ ใ ช้
“นโยบายพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔” แทน ดังนี้
นโยบายพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรคชาติพัฒนากําหนดนโยบายโดยมีเป้าหมายในการทํานุบํารุงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ โดยยึดรากฐานปรัชญา ความพอเพียง เพื่อความเพียงพอ ด้วยความเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อมั่นในระบบการนําร่วม เชื่อมั่นในการขับเคลื่อน ด้วยองค์ความรู้
และภู มิ ปั ญ ญาและเชื่ อ มั่ น ในความเป็ น สากล โดยมี แ นวคิ ด ภายใต้ พื้ น ฐานความคิ ด ยิ่ ง ดี ยิ่ ง เร็ ว
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขสังคมไทยที่กําลังประสบปัญหาโดยมีนโยบาย ดังนี้
ก. นโยบายซึ่งต้องรีบดําเนินการเร่งด่วน ดังนี้
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๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้พี่น้ องประชาชนชาวไทย รวมใจกัน ปรองดอง สมานฉัน ท์
ด้วยความรักใคร่ มีมิต รไมตรีที่ดีต่อกัน แล้วช่วยกันระดมความคิด สติปัญญา มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของประเทศชาติร่วมกันโดยเร็ว
๒. แก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ให้ถูกจุด ตรงประเด็น เพื่อให้บังเกิด
ความสงบสุข โดยเร็ว ที่สุด โดยถือว่าปัญหาความมั่น คงดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ปัญ หาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
๓. แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ทั น เหตุ ก ารณ์ ไม่ ว่ า ในเรื่ อ งของค่ า เงิ น บาท
การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การส่งออก ทั้งในเรื่องของการผลิต คุณภาพและราคาของสินค้าเกษตร
ที่ตกต่ําลงอย่างมาก ให้มีราคาและดุลยภาพเพียงพอที่จะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองให้แก่ผู้ประกอบการโดยเร็ว
ข. นโยบายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไทยที่ประสบอยู่ ดังนี้
๑. จากสังคมที่สับสนให้เป็นสังคมแห่งอนาคต
๒. จากสังคมที่แตกแยกให้เป็นสังคมสมานฉันท์
๓. จากสังคมที่เหลื่อมล้ําให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม
๔. จากสังคมที่ถดถอยให้เป็นสังคมที่สามารถ
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว พรรคชาติพัฒนา กําหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชุมชนที่เข้มแข็ง
๒. ยุทธศาสตร์เสถียรภาพที่มั่นคง
๓. ยุทธศาสตร์จุดยืนที่ชัดเจนในเวทีโลก
๔. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
๕. ยุทธศาสตร์เอกชนไทยที่แข็งแรง
๖. ยุทธศาสตร์คนไทยที่สมบูรณ์
ทั้ง นี้ ในแต่ ละยุ ท ธศาสตร์จ ะเป็ น การผสมผสานกัน ในหั ว ข้อ หลัก อั น ได้ แ ก่ ด้ า นการเมื อ ง
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพรรคชาติพัฒนา
กําหนดนโยบายและแนวทางในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
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๑.๑ ยึ ด มั่ น และดํ า รงไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
เป็นประมุข
๑.๒ ส่งเสริม ให้ป ระชาชนเข้ ามามีส่ ว นร่ ว มในการปกครองประเทศ โดยการส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๑.๓ ส่งเสริมให้มีการรับและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในวิถีท่ี
เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์และการโฆษณา และสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลอันเป็นจริง ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑.๔ ปรับปรุงและส่งเสริมกลไกการทํางานของระบบรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา และระบบห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างความพร้อม
ด้านข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชน
๑.๕ สนับสนุนให้มีระบบสภาชุมชนด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้การใช้สื่อ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง
๑.๖ เร่งรัด แก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีร ายได้เพิ่มขึ้น และปรับปรุง
เงิน อุด หนุ น เพื่อ ให้ เกิ ด ความเป็น ธรรม ตลอดจนเพิ่ม ความพร้ อมให้ หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
เพิ่มมากขึ้น
๑.๗ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการส่งเสริมการรวมตัวในรูปของสหกรณ์
โดยยึดพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
๑.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลโดยสร้างกลไกและกฎระเบียบ
ที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ทุกภูมิภาคและพื้นที่ รวมถึงมีการกระจายอํานาจ
และกระบวนการที่โปร่งใสในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
๑.๙ สร้ า งภาคราชการที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและมีธ รรมาภิ บาลโดยมุ่ ง เน้ น การให้ บริ ก าร
มากกว่ า การกํ า กั บ ควบคุ ม ทั้ ง นี้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนเป็ น หลั ก รวมถึ ง ให้ มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชน
๑.๑๐ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบีย บที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ย นแปลงของ
สังคมปัจจุบัน โดยยึดถือปรัชญา ภูมิปัญญา และมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๑.๑๑ จัดอัตรากําลังคนในภาครัฐให้มีจํานวนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้รางวัลผู้ทําความชอบ
และลงโทษจนถึงขั้นปลดออก ถ้าหากถูกประเมินว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม
๑.๑๒ สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทางการเมื อ งและในการตั ด สิ น ใจประเด็ น สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และทรัพยากรของชาติ
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
มุ่งเน้น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขัน ได้โ ดยสร้างภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของสภาพแวดล้ อ มในยุ คโลกาภิ วั ฒ น์บ นพื้ น ฐานการจั ด การเศรษฐกิ จ
ในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านการเงิน มุ่งส่งเสริมให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพในระดับที่เหมาะสม การส่งเสริม
เงินทุนในพื้นที่โดยใช้ระบบสหกรณ์
๒.๒ ด้านการลงทุน มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมการลงทุนให้เอื้อต่อนักลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน
ทั้ ง จากภายในและนอกประเทศ ในการอุ ต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ แ ละการเกษตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมาตรการการสนับสนุนทางรัฐและองค์กรของรัฐ
๒.๓ ด้ า นตลาดทุ น มุ่ ง พั ฒ นาให้ ต ลาดทุ น ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ทั้งในรูปของการลงทุนส่วนบุคคลและสถาบัน
๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง มุ่งพัฒนาให้มีเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
๒.๕ ด้านพลังงาน มุ่งพัฒ นาพลัง งานทดแทนควบคู่ไปกับการใช้พ ลังงานดั้งเดิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวมถึงการเร่งพัฒนาและค้นหาแหล่งพลังงานในประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศ
๒.๖ ด้านการอาชีพ พื้นฐานซึ่งได้แก่ อาชีพ การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพ หลักของประชาชน
ชาวไทย จะต้องได้รับการพัฒ นาทั้งในด้านการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การจัด การและการตลาด
ให้ครบวงจร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปสินค้า
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๒.๗ ส่งเสริมการส่งออกอย่างเต็มที่โดยใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง การแสวงหาตลาด
และการประสานกลไกของรัฐและเอกชนผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับนโยบายการประหยัด
การใช้เงินตราต่างประเทศที่ไม่จําเป็น โดยการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบในวงกว้าง
๒.๘ เร่งแก้ไขปัญหาความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการกํากับระบบการเงิน โดยป้องกัน
การแทรกแซงของอิท ธิพลการเมืองในธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แ ละหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัด
สร้างความมั่นคงในระบบตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
๒.๙ แก้ไขปัญ หาธุร กิจอสังหาริมทรัพ ย์ด้ว ยการส่งเสริมสภาพคล่องผ่านระบบการเงิน
และจํากัดการขยายตัวที่ขาดอุปสงค์ท่แี ท้จริงอย่างเข้มงวด
๒.๑๐ แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท ด้วยการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและสร้างตลาดของผลผลิต ภาคเกษตรทั้งภายในและนอกประเทศ ส่งเสริมระบบสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยมาตรการทางการเงินและการคลังแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของเกษตรกร
อย่างเป็นระบบ
๒.๑๑ เพิ่มอัตราการออมเงินภายในประเทศ โดยสนับสนุนการออมแบบผูกพันระยะยาว
ในระบบกองทุน สํารองเลี้ย งชีพ กองทุน บําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้างของราชการ กองทุน
ประกันสังคมและในระบบการเงินทั่วไป
๒.๑๒ ปรับปรุงโครงสร้างของภาษีเพื่อป้องกันระบบภาษีซ้ําซ้อนและขยายฐานภาษีให้กว้าง
เช่น ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและมุ่งเก็บภาษีทางตรง โดยรัฐต้องแสดงที่มาที่ไปของภาษีแก่ประชาชนให้ชัดเจน
เพิ่ มภาษี สิน ค้า ฟุ่ม เฟื อย รวมทั้ ง ให้ มีร ะบบที่ จะปรั บอั ต ราภาษี ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ย นแปลงของสัง คม
และเหมาะสมต่อสภาพจริงได้เสมอ
๓. นโยบายด้านสังคม
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ พัฒ นาครูแ ละนั กเรีย นให้ มีคุ ณ ธรรมควบคู่กั บ ความรู้ โ ดยให้ มีก ารเรีย นรู้
ทุ ก กลุ่ ม ตลอดชี วิ ต เพื่ อ สร้ า งความรู้ พื้ น ฐานให้ เ ข้ ม แข็ ง พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และองค์ ค วามรู้ ส มั ย ใหม่ ใ ห้ มี
ความผสมผสานกันอย่างเหมาะสม
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๓.๑.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ๑๒ ปี โดยรัฐเป็นผู้ให้บริการจัดสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกท้องถิ่น
๓.๑.๓ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ในท้ อ งถิ่ น
โดยการกําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละท้องถิ่น
๓.๑.๔ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ให้กู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยระหว่างเรียนแก่ผู้เรียน
จากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางลงไป
๓.๑.๕ จัด ตั้ง สถาบั น อุ ด มศึ กษาในทุก จั งหวั ด โดยให้ สถาบั น อุด มศึก ษามี อิส ระ
ในการบริหารและการจัดการ
๓.๑.๖ จัดการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการจัด ตั้งองค์กรเพื่อรับผิดชอบและจัดสวัสดิการของครู
โดยเฉพาะ
๓.๒ การสาธารณสุข
๓.๒.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมุ่งในแนวทางการป้องกัน
และการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในด้าน
การบริโภคและสภาวะที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาครัฐ
๓.๒.๒ ปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัย ให้มีอย่างทั่วถึงทุกตําบล
๓.๒.๓ เร่ งผลิ ต แพทย์ ห รือ บุ คลากรด้ านสาธารณสุข ให้ เพี ย งพอแก่ ก ารบริก าร
ประชาชนในชนบท ตามอัตราส่วนของประชากรในประเทศ รวมถึงการจัด รายได้ สวัสดิการ และ
ยกระดับวิทยฐานะ เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจ
๓.๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน การดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยการเปิดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชนบท
๓.๒.๕ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การและบริ ก ารของ
สถานบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน ทั้งในด้านอัตรากําลัง
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เวชภั ณ ฑ์ แ ละระบบการรั ก ษาพยาบาลทางไกล
ผ่านดาวเทียม
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๓.๒.๖ ส่งเสริมให้เอกชนสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
ในประเทศและชาวต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
๓.๓ การแรงงานและสวัสดิการสังคม
๓.๓.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งกลุ่มแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
และกลุ่มแรงงานที่ทํางานอยู่แ ล้ว ในปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒ นาสภาพแวดล้อมการทํางานในสถานทํางาน
ให้มีความเหมาะสมได้มาตรฐาน
๓.๓.๒ สร้างงานให้มีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดและชนบท
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อลดการเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองหลวง
๓.๓.๓ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไร้ฝีมือและส่งเสริมให้มีการศึกษา
สําหรับผู้ใช้แรงงาน
๓.๓.๔ เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภั ย ในโรงงานให้เป็น ไปตามกรอบของ
กฎหมาย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานให้แข่งขันกับสากลได้
๓.๓.๕ กําหนดมาตรฐานการใช้แ รงงานคนกับ เครื่องจักร ให้อ ยู่ในสภาพสมดุ ล
และเหมาะสม
๓.๓.๖ กําหนดค่าแรงงานขั้น ต่ํา ให้สอดคล้องกับความสามารถและค่าครองชี พ
ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริง
๓.๓.๗ จัด การให้ ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ละรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่
๓.๓.๘ ดําเนินการและสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีการรวมกลุ่ม โดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง
จากฝ่ายนายจ้าง ในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ไม่เกินขอบเขต
๓.๓.๙ ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพัน ธ์ทั้งในรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยส่วนรวม
๓.๓.๑๐ จํากัดขอบเขตของจํานวนแรงงานต่างชาติให้เหมาะสม รวมทั้งกําหนดพื้นที่
การทํางานของแรงงานต่างชาติ
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๓.๓.๑๑ ให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีแ ละเด็กอย่างจริงจัง โดยใช้เจ้าหน้าที่ข องรัฐ
เข้าไปดูแลและหากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างผิดกฎหมาย ให้จัดการดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด
๓.๓.๑๒ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ล้ า หลั ง หรื อ ไม่ เ ป็ น ธรรม
แก่ผู้ใช้แรงงาน
๓.๓.๑๓ ให้การประกันสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๓.๓.๑๔ จัดให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้หลักประกันในการครองชีพ
แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ว่างงาน
๓.๓.๑๕ ให้ ก ารสงเคราะห์ ผู้ ช รา เด็ ก ไร้ ที่ พึ่ ง คนตาบอด ผู้ พิ ก ารทุ พ พลภาพ
ทหารผ่านศึกและผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้อย่างทั่วถึง
๓.๔ การศาสนา
มุ่งเน้นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนาอื่น ๆ ที่เป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนชาวไทย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนในแต่ละพื้นที่
๓.๕ ยาเสพติด
๓.๕.๑ จะมี การรณรงค์ เพื่ อการป้อ งกั น ปราบปรามยาเสพติด ให้ โทษพร้อ มกั บ
การฟื้นฟูบคุ คลที่ติดยาเสพติด ให้พร้อมกลับมาเป็นบุคคลที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ ขจัดแหล่งอบายมุข สิ่งยั่วยุ และการละเมิดศีลธรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติด โดยการปราบปรามอย่างเข้มงวด ใช้กฎหมายในการลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
อย่างรุนแรง
๔. นโยบายด้านการต่างประเทศ
๔.๑ มุ่ง เน้ น การร่ ว มมื อ กั บ นานาประเทศในลั ก ษณะทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี เพื่ อ สร้ า ง
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รในระดั บ นานาชาติ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ใ นเวที เ จรจาระหว่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า ง
ความได้เปรียบให้กับประเทศไทย
๔.๒ เร่ ง เจรจาข้ อ ตกลงทางการค้ า กั บ ประเทศผู้ ค้ า เป้ า หมาย โดยให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ได้มีโอกาสเข้าร่วมในขั้นตอนการร่างข้อตกลงทางการค้าด้วย
๔.๓ พัฒนาสถานะของประเทศไทยให้มีจุดยืนที่มั่นคงในสายตาของต่างประเทศ
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๔.๔ ยึดถือนโยบายต่างประเทศที่เป็นกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราช อธิปไตย ศักดิ์ศรี
และผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก
๔.๕ สร้า งมิ ต รภาพและความร่ ว มมือ กับทุ กประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกั บประเทศ
เพื่อนบ้าน บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
๔.๖ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใด
๔.๗ ต่อต้านและคัดค้านอํานาจจักรวรรดินิยมทุกรูปแบบ
๔.๘ ยึด มั่ น ในนโยบายพึ่ง ตนเอง ถ้า จํ า เป็ น ต้ องรั บ ความช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศ
ก็จะต้องไม่มีพันธะและข้อผูกพันใด หรือมี แต่ต้องเป็นธรรมหรือมีน้อยที่สุด
๕. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของประเทศให้ดํารงคงอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ภูมิปญ
ั ญาภูมิภาคและภูมิปัญญาประเทศไทย
๕.๒ เร่งรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนหวงแหน รักษาและปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมไทย
๕.๓ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นจุดขายและดึงดูดความสนใจจากชาวต่างประเทศ
๕.๔ ส่งเสริมและเผยแพร่งานทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีอัน แสดงถึงความมีคุณค่า
ของชาติและค่านิยมอันดีงามของไทย
๕.๕ ส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น การให้เกียรติ การรู้จักให้อภัย การเสียสละ
เพื่อส่วนรวม การรักใคร่ปรองดองของพี่น้องประชาชนร่วมชาติ
๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
๖.๑ กําหนดให้ก ารดู แลรัก ษาและฟื้น ฟูคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อมอยู่ใ นนโยบายด้านต่ าง ๆ
ทุกนโยบาย เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การค้า การนําเข้า การส่งออก
การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการจราจร โดยให้ยึด การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัย ของประชาชน ชุม ชนและสิ่ งมี ชีวิ ต การรั กษาและส่ง เสริม ศิล ปวั ฒ นธรรมของชาติ
การสร้างสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศน์เป็นเป้าหมาย
๖.๒ จะเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักและสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน นับแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงเมืองใหญ่
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๖.๓ จะมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จุดกําเนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่น้ําเสีย ขยะ
และอากาศเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอากาศเป็นพิษตามเมืองใหญ่
๖.๔ จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้มี ความเหมาะสมต่ อสภาพการณ์ปั จจุ บัน และสามารถบัง คับ ใช้ ได้ จริ ง ตรงกั บเจตนารมณ์ที่ ว างไว้
อย่างครบวงจร
๖.๕ จะต้องให้ประชาชนเจ้าของท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจในโครงการพัฒนาทุก ๆ
ระดับ ที่จะมีผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น และแหล่ง ทรัพ ยากรของท้องถิ่น ตลอดจนการให้ประชาชน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน
๖.๖ สร้ า งเสริ ม ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข องชาติ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน
โดยการกระจายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดการ
๖.๗ จะจัดหาและจัดการให้มีน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค ในทุกชุมชน โดยจัดให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ํากิน น้ําใช้ อย่างเหมาะสมให้เพียงพอสําหรับอนาคต
๖.๘ จะรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ แม่น้ํา คู คลอง แหล่งน้ําดิบ ต้นน้ํา ลําธาร ให้ปลอดจาก
มลพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรแหล่งน้ําให้กลับคืนมา
๗. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
๗.๑ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะต้องมี
ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ นอกเหนือจากความสวยงามที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
๗.๒ ส่งเสริมให้มีก ารทํ าธุร กิจท่ องเที่ย วแบบยั่งยืน โดยใช้ชมรม สมาคมที่ก่อ ตั้งขึ้ น
ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นกลไกหลัก
๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของไทย
ให้เต็มศักยภาพ
๘. นโยบายด้านการกีฬา
๘.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเล่น กีฬาตลอดชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนํากีฬาเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน โดยรัฐจะต้องจัดหาสถานที่พร้อมทั้งอุปกรณ์ให้อย่างพอเพียง โดยอาศัย
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคมกีฬาในท้องถิ่น เป็นเครือข่ายการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กีฬาพื้นบ้าน
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๘.๒ ส่งเสริ มให้มีก ารพัฒ นากี ฬาเพื่ ออาชีพ โดยจะต้อ งมีก ารจัด หลัก สูต ร โครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกันเป็นระบบครบวงจร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภทของกีฬาที่เหมาะกับกายภาพของ
ประชาชน
๘.๓ ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของกีฬา โดยการรณรงค์ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ประถม มัธยมและอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ
๙. นโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศชาติ
๙.๑ กําหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ โดยการใช้การทูตนําการทหารและจะใช้
กําลังทหารเพื่อป้องกันประเทศตามความจําเป็น
๙.๒ สนับสนุนให้กองทัพช่วยพัฒนาประเทศ โดยการจัดให้มีการฝึกอาชีพและช่วยเหลือ
ประชาชนในยามวิกฤต
๙.๓ สนับสนุนให้กองทัพมีความทันสมัยและมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจป้องกัน
ประเทศและเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน
๙.๔ ให้กองทัพมีบทบาทในการร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นในการบริหารประเทศ
๑๐. นโยบายด้านการเกษตรและป่าไม้
๑๐.๑ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต ทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ย นจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ย วที่มีปัญหาด้านการตลาดมาปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานที่หาตลาดได้ง่าย ราคาดี
เหมาะสมกับพื้นที่และมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรในท้องถิ่น และลดการใช้
สารเคมีทุกรูปแบบ
๑๐.๒ ส่งเสริมและริเริ่มเกษตรกรให้ทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แนวพระราชดําริ)
เพื่อการช่วยเหลือตนเองโดยจัดให้หน่วยงานลงไปให้ความรู้และช่วยเหลือแก่เกษตรกร
๑๐.๓ พัฒ นาและจั ด สรรระบบชลประทานให้ สามารถส่ง น้ํา เข้ า ไปยัง สวนไร่น าของ
เกษตรกรอย่างเป็นธรรมและเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ทั้งโดยการให้การสนับสนุนจากส่วนกลาง
หรือจากในท้องถิ่นเอง โดยเน้นการจัดการน้ําอย่างประหยัด
๑๐.๔ จัด งบประมาณอุ ด หนุ น เพื่อ สามารถกํ าหนดให้เ กษตรกรขายสิ น ค้าได้ในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมหรือใช้มาตรการอื่นใด นับแต่ระดับท้องถิ่น ที่จะปกป้องราคาของสินค้าเกษตร
ได้อย่างถาวร
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๑๐.๕ ปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร หรือพักการชําระหนี้ไว้ชั่วคราว
๑๐.๖ ส่งเสริมให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นในชนบท ตลอดจนการส่งเสริม
ให้เอกชนลงทุนในด้านการเกษตรออกไปสู่ชนบท
๑๐.๗ ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สหกรณ์ ก ารเกษตรอย่ า งเข้ ม แข็ ง ให้ มี
การจัดการอย่างซื่อสัตย์และต่อเนื่อง
๑๐.๘ จัดตั้งตลาดกลางเกษตรระดับอําเภอและจังหวัด ให้มีบุคลากรและหน่วยราชการ
รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๑๐.๙ ปรั บ ปรุ ง บทบาทของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํ า กั ด
เพื่อให้ใช้เป็น สถาบัน ที่ช่ว ยเหลือและส่งเสริมและสนับสนุนภาคเกษตรอย่างแท้จริง โดยการให้สิน เชื่อ
เพื่อการเกษตรโดยให้มีดอกเบี้ยต่ําสุด
๑๐.๑๐ ดําเนิน การปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินเป็น ของ
ตนเอง
๑๐.๑๑ การพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการอนุ รั ก ษ์ แ ละปลู ก ป่ า ทดแทน
ตลอดจนการอนุรักษ์สัต ว์ป่า สัต ว์น้ํา ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศวิท ยา โดยให้ประชาชนมีส่ว นร่ว ม
อย่างจริงจังและทั่วถึง
๑๑. นโยบายด้านที่ดิน
ส่งเสริมเร่งรัดให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ดิ น ให้ แ ก่ ร าษฎรและประเทศชาติ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ ดิ น กฎหมายปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ที่ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกับกฎหมายอื่น และไม่ต รงกับความเป็นจริง รวมทั้งหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องที่มีอยู่
หลายหน่วยงานทับซ้อนกันและยุ่งยากในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๑๒. นโยบายด้านอุตสาหกรรม
๑๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้า งอุต สาหกรรมให้ มีประสิท ธิ ภาพ สามารถผลิตและส่ งออก
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ํา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
๑๒.๒ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มและอุ ต สาหกรรมครั ว เรื อ น
กระจายไปสู่ชนบท
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๑๒.๓ กําหนดสิ่งจูงใจและขจัด มาตรการและข้อยุ่ง ยากต่าง ๆ เกี่ย วกับการส่งเสริ ม
การลงทุน โดยไม่ทําให้อุตสาหกรรมของคนไทยเสียเปรียบ
๑๒.๔ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยสามารถ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักเพื่อการส่งออกและการทดแทนการนําเข้า
๑๒.๕ พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ทันสมัยอย่างจริงจัง
พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดได้เสมอ ในขณะเดียวกัน จะส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานะความต้องการของประเทศเป็นหลักใหญ่
๑๓. นโยบายด้านการพาณิชย์
๑๓.๑ ควบคุมราคาสินค้าที่จําเป็น ต่อการดํารงชีพของประชาชนส่ว นใหญ่ให้อยู่ระดับ
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๑๓.๒ ขจัดการผูกขาด ตัดตอนและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้ได้ผลอย่างจริงจัง
เพื่อให้กลไกของระบบการค้าเสรีได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อคนส่ว นใหญ่ข อง
ประเทศ
๑๓.๓ ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กรวมตัวเข้าเป็นรูปสหกรณ์
๑๓.๔ ดูแลและแสวงหาลู่ทางการตลาดให้กับสินค้าและสินค้าเกษตรของไทยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
๑๓.๕ สร้ างระบบข้อ มูล ข่ าวสารให้ป ระชาชนทุก ระดั บสามารถรั บ รู้ไ ด้อ ย่ างสะดวก
และรวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจและการพาณิชย์ในระดับต่าง ๆ นับแต่เมืองใหญ่จนถึงชนบท
๔. มีม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก “ข้ อ บั ง คั บ พรรคชาติ พั ฒ นาเพื่ อ แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๔” และให้ ใ ช้
“ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔” แทน ดังนี้
ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔”

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ข้อบังคับพรรคนี้แทน
ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นต้นไป
ข้อ ๒ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “พรรคชาติพัฒนา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “CHART PATTANA PARTY” มีชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “ชพน.” และมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“CPN.”
ข้อ ๓ เครื่องหมายพรรคชาติพัฒนา
๓.๑ พรรคชาติพัฒนา ใช้ภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้

พรรคชาติพัฒนา ใช้ภาพเครื่องหมายรูปลูกศร ซึ่งประกอบขึ้นด้วยแถบสีธงไตรรงค์
๓.๒ ตรายางเครื่องหมายพรรคชาติพัฒ นาสําหรับใช้ประทับบนเอกสารของพรรค
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับภาพตามข้อ ๓.๑ โดยใช้สีเดียวในการประทับตรา
ข้อ ๔ สํานักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา ตั้งอยู่ท่บี ้านเลขที่ ๓๕๗ ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ข้อ ๕ สาขาพรรคที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ให้เรียกชื่อว่า “สาขาพรรคชาติพัฒนา
ลําดับที่.............. จังหวัด.............................”
ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้
“พรรค” หมายความว่า พรรคชาติพัฒนา
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ยกเว้น “ยุวสมาชิก”
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
“คณะผู้บริหารพรรค” หมายความว่า คณะผู้บริหารพรรคชาติพัฒนา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

“ผู้บริหารพรรค” หมายความว่า ผู้บริหารพรรคชาติพัฒนา
“คณะกรรมการภาค” หมายความว่า คณะกรรมการพรรคชาติพัฒนาระดับพื้นที่ภาคที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารพรรค
“คณะกรรมการจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการพรรคชาติพัฒ นาระดับพื้น ที่จังหวัด
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคชาติพัฒนา
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคชาติพัฒนา
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคชาติพัฒนา
“รัฐธรรมนูญ” หมายความว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๗ พรรคชาติพัฒนา มีแนวนโยบายพรรคตามที่ได้จดแจ้งไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๘ ปณิธานของพรรคชาติพัฒนา
(๑) พรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพรรคการเมืองของปวงชนชาวไทย จักดําเนินงานการเมือง
ตามวิถีท างแห่งระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข พิทักษ์ผลประโยชน์ข อง
ประชาชน ปกป้องรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พรรคจั ก กล้ า คิ ด กล้ า ทํ า กล้ า ตั ด สิ น ใจในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ
และประชาชนโดยไม่หวังเพียงคะแนนนิยมทางการเมือง
พรรคจักยึดมั่นในระบบการนําร่วม การมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนวงการต่าง ๆ
พรรคเชื่อมั่น ในพลังสร้างสรรค์ของประชาชนไทยที่จะผลั กดัน การพัฒ นาประเทศ
ไปสู่ความเจริญ ยั่งยืนและวัฒนาถาวร
(๒) พรรคมีแนวคิดสําคัญ ต่อไปนี้
จักสนับสนุน “การกระจายอํานาจ” ลดอํานาจภาครัฐ เพิ่มอํานาจภาคประชาชน
ให้ท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารงาน งบประมาณและบุคคล เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
ในการพัฒนา การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสร้างทิศทางเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น สามารถพึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร คนจน สร้างเงื่อนไข

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

กฎเกณฑ์ การแก้ไขปัญ หาเศรษฐกิจ ทั้งด้านระดมทุนภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะ
การควบคุมการไหลเวียนของเงิน จะต้องเอื้ออํานวยให้กับคนไทยและไม่ถูกครอบงํา เอารัด เอาเปรีย บ
จากองค์กรทางเศรษฐกิจต่างชาติ
จักสร้างการปรองดองแห่งชาติ ลดความขัดแย้งทางสังคม โดยอาศัยหลักการสัน ติ
ประชาธรรม เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง
จักกําหนดวิถีสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสํานึกรักชาติ เสียสละเพื่อสังคม โดยปรับระบบ
การศึกษาให้มีการเรียนรู้และเกิดทักษะทุกมิติของชีวิต เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสําคัญ
(๓) พรรคจักสร้างความมั่นคงและเอกภาพแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ทุกชาติ โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศบนผลประโยชน์ร่วมกันโดยธรรมและเคารพในเกียรติภูมิของ
กันและกัน
(๔) พรรคจักให้การสนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจ องค์กร เครือข่ายต่าง ๆ รวมถึง
กลุ่มที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของพรรค
หมวด ๒
สมาชิกพรรค
ข้อ ๙ สมาชิกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรค
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๓) สมาชิกสามัญ
ข้อ ๑๐ สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรค ได้แก่ คณะบุคคลผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรค
ข้อ ๑๑ สมาชิก กิต ติ มศั กดิ์ ได้แ ก่ ผู้เ ชี่ย วชาญด้ านต่ าง ๆ หรือ ผู้มีอุ ปการคุณ ต่ อพรรค
ซึ่ง คณะผู้ บริ ห ารพรรคได้ มี มติ เ ชิญ เป็น สมาชิ ก โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารพรรค
และบุคคลดังกล่าวได้ตอบรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามข้อ ๑๕
วรรคแรก โดยอนุโลม และให้มีสถานภาพเป็นสมาชิกพรรคเมื่อพรรคได้รับใบสมัครโดยไม่ต้องดําเนินการ
ตามข้ อ ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม ทั้ ง นี้ ให้ ป ระกาศชื่ อ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ไ ว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย
ณ สํานักงานใหญ่ของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง
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ข้อ ๑๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารพรรค
มี ม ติ ใ ห้ รั บ เป็ น สมาชิ ก ได้ หรื อ หั ว หน้ า พรรคลงนามรั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น สมาชิ ก พรรคได้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติมอบอํานาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามรับเป็นสมาชิก
ข้อ ๑๓ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญ ชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๗) ไม่เคยกระทําความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ถ้ามีเหตุผล
จํา เป็ น หรือ มีเ หตุ ผลพิเ ศษอัน ควรยกเว้น ลัก ษณะต้ องห้า มในข้ อนี้ คณะกรรมการบริ หารพรรคหรื อ
หัวหน้าพรรคอาจพิจารณารับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้ให้เป็นสมาชิกสามัญได้
(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๙) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔ ยุวสมาชิก ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุตั้งแต่สิบสี่ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบแปดปีและมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามข้อบังคับข้อ ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ข้อ ๑๕ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก สามั ญ ให้ ยื่ น ใบสมั ค รต่ อ พรรคตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรค
พร้อมด้ว ยสําเนาบัต รประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนราษฎรและเอกสารอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้ว ยพรรคการเมือง ณ สํานักงานใหญ่พ รรค หรือสํานักงานสาขาพรรค หรือสถานที่
ที่พรรคกําหนด
ใบสมัครที่ยื่น ผ่านสํานักงานสาขาพรรคหรือสถานที่ที่พ รรคกําหนดตามวรรคแรก ให้ส่งไปที่
สํานักงานใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เมื่ อสํ า นัก งานใหญ่ พ รรคได้ รั บใบสมั ค รตามวรรคแรกหรือ วรรคสองแล้ ว ให้น ายทะเบี ย น
สมาชิกพรรคหรือผู้ที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคมอบหมายตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
พรรคตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับพรรคกําหนด หลังจากนั้น พรรคมีสิทธิประกาศชื่อผู้สมัครที่
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพรรคไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่พรรค เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เพื่อให้บุคคลอื่นทราบและมีโอกาสยื่นคําคัดค้าน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือหัว หน้าพรรคในกรณีที่ค ณะกรรมการบริหารพรรคมีมติมอบอํานาจให้หัว หน้าพรรค
เป็น ผู้ล งนามรับ เป็ น สมาชิก พร้ อมด้ว ยคํ าคั ด ค้ าน (ถ้า มี) เพื่ อให้ค ณะกรรมการบริห ารพรรคหรื อ
หัวหน้าพรรคพิจารณารับหรือไม่รับเป็นสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัว หน้าพรรค แล้ว แต่กรณี มีมติหรือลงนามรับผู้สมัคร
รายใดเข้าเป็นสมาชิกสามัญแล้ว ให้เริ่มมีผลเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค
แล้ ว แต่ ก รณี มี ม ติ ห รือ ลงนามรั บเป็ น สมาชิก ดั ง กล่ า วและให้ อ อกใบรั บ รองสมาชิ ก ภาพ พร้ อ มทั้ ง
บัตรประจําตัวสมาชิกเพื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่มีก ารประกาศชื่ อผู้ส มัค รตามที่ กํา หนดไว้ ในข้อ ๑๕ วรรคสาม และ
มีผู้ยื่นคําคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิก คําคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
พร้อมทั้งชี้แจงแสดงเหตุผลในการคัด ค้านประกอบด้ว ยและให้ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิกพรรค และ
ให้สงวนคําคัดค้านนั้นไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๗ การรับเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหน้าพรรค แล้วแต่กรณี และให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคที่ให้รับ
หรื อ ไม่ รั บ ผู้ ส มั ค รรายใดเป็ น สมาชิ ก ดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด ไม่ ว่ า จะได้ มี ก ารประกาศชื่ อ ผู้ ส มั ค ร
เพื่อการคัดค้านหรือมีคําคัดค้านตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ก็ตาม และให้นายทะเบียนสมาชิกพรรค
มีหนังสือแจ้ง รายชื่อผู้สมัค รที่ได้รับเป็น สมาชิกพรรคแล้ว พร้อ มรายการเท่ าที่จําเป็น เกี่ ย วข้องไปยั ง
สาขาพรรคที่ สมาชิ กนั้ น มีภู มิ ลํ าเนาตามทะเบี ย นราษฎรอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ข องสาขา เพื่ อ ประโยชน์
ในการจัดทําทะเบียนสมาชิกของสาขาพรรคต่อไป
สมาชิกพรรคมีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคใดให้ถือเป็นสมาชิก
ในสั ง กั ด ของสาขาพรรคนั้ น ด้ ว ย กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ ลํ า เนาหรื อ รายการใด ๆ เกี่ ย วกั บ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตัวสมาชิกพรรค ให้สมาชิกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อพรรคเพื่อทําการแก้ไข มิฉะนั้นพรรคถือว่า
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๘ ค่าธรรมเนีย มสมัครเป็นสมาชิกพรรคและค่าบํารุง พรรคจะเรีย กเก็บหรือไม่ หรือ
จะเก็บในอัตราเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ข้อ ๑๙ การสมัครเป็นยุวสมาชิกพรรคและการพ้นจากการเป็น ยุวสมาชิกพรรค ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ข้อ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๑๑๑
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบหรือเลิกพรรค
(๗) มีเ หตุอื่ น ตามที่ กํ าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ ว ย
พรรคการเมือง
ข้อ ๒๑ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพโดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๒๐ (๕)
ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติให้ออกดังกล่าวต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
ทั้งหมด โดยในการลงมติ ให้ ล งคะแนนลั บ แต่ ถ้าสมาชิ กผู้ นั้น ได้อุท ธรณ์ต่อ ศาลรัฐ ธรรมนู ญภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ รรคมี ม ติ คั ด ค้ า นว่ า มติ ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ถื อ ว่ า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลง นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แต่ ถ้ า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้น
อาจเข้าเป็น สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคต่อไปก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง
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ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ย วกับการมีมติไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ
ข้อ ๒๒ การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๒๓ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิท ธิเข้า ประชุมชี้ แ จงแสดงความคิด เห็น ในที่ ประชุมใหญ่ข องพรรค หรื อ
สาขาพรรคตามที่ได้รับเชิญจากพรรคหรือสาขาพรรค แล้วแต่กรณี
(๒) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค กรรมการภาค
กรรมการจังหวัด
(๓) มีสิท ธิข อสมัครรับเลื อกตั้ง ในนามของพรรคในการเลือ กตั้งทั้ ง ปวงที่ ราษฎร
เป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๔) มีสิทธิในการให้ข้อเสนอแนะต่อพรรค
(๕) มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การแ ต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะกรร มการ คณะทํ า งาน หรื อ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของพรรค
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๒๔ สิทธิของยุวสมาชิก
(๑) เข้ า ร่ ว มประชุ มชี้ แ จงแสดงความคิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม ใหญ่ ข องพรรค หรื อ
สาขาพรรคตามที่ได้รับเชิญจากพรรคหรือสาขาพรรค แล้วแต่กรณี
(๒) เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมปฏิบัติงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
หรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย
(๓) เสนอแนะความคิดเห็นต่อพรรค
(๔) ปฏิ บั ติ ง านของพรรคตามที่ คณะกรรมการบริ หารพรรคหรื อ หั ว หน้ า พรรค
มอบหมาย
(๕) ประดับเครื่องหมายของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง
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ข้อ ๒๕ สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามข้อบังคับและมติขององค์กรการบริหารงานของพรรค แล้วแต่กรณี
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไม่ปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสู่พรรค
(๓) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่น โยบายและอุดมการณ์ของพรรค ตลอดจน
กิจการของพรรค
(๔) ชี้ แ จงสมาชิ ก ด้ ว ยกั น หรื อ ประชาชนให้ เ ข้ า ใจท่ า ที หรื อ จุ ด ยื น ของพรรค
ในกรณี ต่ าง ๆ ประมวลความเห็ น หรือ ข้ อ เสนอของสมาชิก หรื อ ประชาชนในพื้ น ที่ ใ นแนวทางหรื อ
วิธีแก้ปัญหาสําคัญของชาติหรือการพัฒนาชาติ เสนอต่อพรรค
(๕) สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๖) เชิญชวนบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกพรรค
ข้อ ๒๖ พรรคมีความรับผิดชอบต่อสมาชิก ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
(๒) ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้สมาชิกที่มิได้รับความเป็นธรรมตามความเหมาะสม
และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๓) ให้ ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง ต่อ ยุ ว สมาชิ ก โดยการส่ งเสริ มและพัฒ นาให้ เ ป็ น สมาชิ ก
และเป็นนักการเมืองที่ดีในอนาคต
(๔) พัฒนาความรู้ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้สมาชิกเข้าใจสถานภาพ
สถานการณ์ จุ ด ยืน ของพรรคต่ อปั ญ หาต่าง ๆ ของชาติ หรือต่ อแนวทางในการพั ฒ นาด้า นต่า ง ๆ
เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้สมาชิกในการรวมตัวเป็น กลุ่มก้อน เป็นองค์กร
ท้องถิ่น เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และของชาติ ตลอดจนสิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๔
การบริหารงาน
ข้อ ๒๗ องค์ประกอบหลักในการบริหารงานของพรรค ประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

สมาชิกพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะผู้บริหารพรรค
คณะกรรมการภาค
คณะกรรมการจังหวัด
สาขาพรรค
คณะกรรมการสาขาพรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค
คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๒๘ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูร ณ์
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔)
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน และไม่เกินห้าสิบห้าคน
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ดําเนิน การในที่ประชุมใหญ่ข องพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ของพรรค ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรค กําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๒๘
โดยอาจกําหนดให้มีรองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่นได้มากกว่า
หนึ่งคน
(๓) ให้ หั ว หน้ า พรรคที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่ มี อํ า นาจเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควร
ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค โดยคํานึงถึงความอาวุโ ส
ทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสีย สละให้กับ พรรค
จํานวนกึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญ่ข องพรรคได้กําหนดตาม (๒)
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรคเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค
ในกรณี ที่ จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น จํ า นวนที่ มี เ ศษ ให้ หั ว หน้ า พรรค
เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคตามวรรคแรก
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
ของพรรค เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค พึงคํานึงถึง
คุณสมบัติที่ดี ความสามารถและความเหมาะสมต่อตําแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรค
ไม่จํา เป็น ต้องอยู่ในที่ประชุม ก็ได้ แต่ ผู้เสนอชื่ อกับผู้ รับรองและผู้ ใช้สิท ธิเลื อกตั้ งต้องอยู่ใ นที่ป ระชุ ม
และในการลงคะแนนให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมาก
ข้อ ๓๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารพรรคอยู่ ในตํ าแหน่ ง คราวละสองปี นั บแต่ นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองตอบรับการยื่นจดแจ้งคณะกรรมการบริหารพรรค
องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ข ณะนั้น ถ้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ครั้งใด กรรมการบริหารพรรคมาไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ หากเรียกประชุมครั้งหลังแล้ว
ยังมาไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือเอาจํานวนกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มาเป็นองค์ประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค อาจเรียกโดยหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรค
ในกรณีที่ไม่มีหัว หน้าพรรคอยู่ในขณะนั้น หรือโดยกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
เข้าชื่อกันเรียกประชุมโดยอาจส่งเป็นหนังสือ หรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความ
ผ่านระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม และในกรณีที่ประธาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งใด ได้แจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคคราวถัดไปในที่ประชุมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ในครั้งนั้น ให้ถือว่ากรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมในครั้งนั้นได้รับทราบการเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคในคราวถัดไปแล้ว
การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ให้ ถื อ เอาตามคะแนนเสี ย งข้ า งมาก
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนได้อีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
ให้หัว หน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าพรรคอยู่ในขณะนั้น หรือหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคในลําดับสูงสุดที่มาประชุม
ทํา หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุม กรณี ไ ม่ มีผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ง รองหั ว หน้ า พรรคอยู่ ใ นขณะนั้ น หรื อ
รองหั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม ให้ ที่ป ระชุ มเลื อ กกรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ มาประชุ ม
ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) สถานภาพความเป็นกรรมการของหัวหน้าพรรคสิ้นสุดลงตามความในวรรคห้า
(๒) วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรคครบกําหนด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคลาออกทั้งคณะ
(๔) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๕) เมื่ อ ตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ห ารพรรคว่ า งลงถึ ง สองในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจ
ในการเรีย กประชุมใหญ่ เพื่อดําเนิน การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุด ใหม่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่สิ้นสุดลง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ อันเกิดจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ของหัวหน้าพรรคสิ้นสุดลง ตามข้อความในวรรคห้า (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้น
ทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรค ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ เลือกกรรมการบริหารพรรค
ขึ้นมาหนึ่งคนทําหน้าที่แ ทน และให้มีอํานาจเรีย กประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ที่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง
ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ถูกจําคุกหรือต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๖) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคที่ไม่ใช่ตําแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง และยังคงเหลือจํานวนของ
คณะกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าขั้นต่ําตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลือทําหน้าที่ต่อไปได้ โดยไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคที่เหมาะสมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน แล้วแต่กรณี เข้าทําหน้าที่แทน
ตําแหน่งที่ว่างจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
แต่อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคขึ้นใหม่
แทนตํา แหน่งที่ ว่างลง ให้ หัว หน้ าพรรคเรีย กประชุม ใหญ่เพื่ อเลือ กตั้งกรรมการบริหารพรรคขึ้น ใหม่
เว้น แต่ว าระการดํา รงตํ าแหน่งของคณะกรรมการบริ หารพรรคเหลือไม่ ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิบ วัน และ
ให้กรรมการที่ได้รับเลือกดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง มีวาระเท่ากับวาระของกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญ่ของพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบของพรรคและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของพรรค เพื่อปฏิบัติงาน
ให้เป็นตามนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
(๓) กํ าหนดวิ ธี การคั ด เลื อกสมาชิ กพรรคเพื่ อส่ งเข้ าสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
โดยจัดสรรเป็น จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พ รรคเสนอไว้ในบัญ ชีร ายชื่อ
แต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง
เขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในนามของพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรเกิ น กว่า วงเงิน ที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกํา หนดในการเลือกตั้ ง
แต่ละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) แต่ ง ตั้ ง หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ
ของพรรคคณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
ของพรรค รวมทั้งกําหนดกรอบอํานาจหน้าที่และวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(๘) อนุมัติการจัดตั้งหรือยุบเลิกสาขาพรรคและองค์กรภายในพรรค
(๙) พิจารณาเพื่อดําเนินการเลิกพรรคตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๑๐) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๑๑) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๒) จัด หาทุ นและดู แ ลทรั พ ย์ สิน ต่ าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิ น และทรัพ ย์สิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค หรือ
พิจารณาให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
(๑๔) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบหรือมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๑๕) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อํานวยการพรรค รองโฆษกพรรค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
รองผู้อํานวยการพรรค ผู้ช่วยผู้อํานวยการพรรค หรือตําแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๖) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๑๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการภาค หรือคณะกรรมการจังหวัด
(๑๘) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎ ระเบียบอื่น ๆ ของพรรค
ข้อ ๓๓ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรค
(ก) เป็นผู้แทนของพรรคตามกฎหมาย รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของพรรค
และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อให้การดําเนินกิจการต่าง ๆ ของพรรค เป็น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือกฎ ระเบียบอื่นใดของพรรค
(ข) เป็น ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็น ผู้เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่พรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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(ง) เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม ร่ ว มระหว่ างคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(จ) เป็นผู้ลงนามในประกาศ กฎ ระเบียบ มติ และคําสั่งพรรค
(ฉ) มี อํ า นาจในการยั บ ยั้ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
คณะกรรมาธิการของพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อขอให้มีการทบทวนมติ โดยต้องใช้อํานาจ
ดังกล่าวภายในเวลาไม่เกินสามวัน นับแต่วัน ที่มีมติ ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อการดําเนิน การตามมติที่ได้
กระทําลงไปแล้ว
(ช) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ซ) พิจารณารับบุคคลใด ๆ เข้าเป็นสมาชิกพรรคในกรณีที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามรับบุคคลใด ๆ เป็นสมาชิก
(ฌ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัว หน้าพรรค มีอํานาจหน้าที่ค วามรับผิดชอบตามที่หัว หน้าพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรค
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค และกิจการตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรค
ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็ น ผู้ เ สนอรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ที่ ป ระชุ ม ร่ ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็น เลขานุก ารของที่ ประชุมคณะกรรมการบริห ารพรรคที่ประชุม ร่ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่และสาขาพรรค
(จ) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติง านของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค
และคณะทํ า งานเฉพาะกิ จ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค โดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ อํ า นาจของ
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลรายรับ รายจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี
ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค รวมถึงอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
(๖) โฆษกพรรค
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการรับสมาชิกพรรค
การจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรค การแจ้งหรือรายงานการรับสมาชิกพรรคและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับทะเบียน
สมาชิกพรรค ตามที่กําหนดโดยข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
ส่วนที่ ๒
คณะผู้บริหารพรรค
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติแต่งตั้งคณะผู้บริหารพรรคคณะหนึ่ง จํานวน
ไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคนโดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๕) กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าสองคน
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสองคน
(๗) ผู้อํานวยการพรรค
ผู้บริหารพรรคตามวรรคแรก (๑) (๓) และ (๗) เป็นผู้บริหารพรรคโดยตําแหน่ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง
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ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กําหนดจํานวนและหรือเลือกผู้บริหารพรรคตามวรรคแรก
(๒) (๔) (๕) และ (๖) แล้ว แต่กรณี เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะผู้บริหารพรรค โดยอาจมีหรือไม่มีบุคคล
ตามวรรคแรก (๖) ก็ได้
ให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารพรรคเลือกผู้บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะผู้บริหารพรรค
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้หัวหน้าพรรคออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การกําหนดตําแหน่ง
อื่นใดในคณะผู้บริหารพรรค รวมถึงการกําหนดแนวทางในการทํางานของคณะผู้บริหารพรรค ให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมของคณะผู้บริหารพรรค
ข้อ ๓๕ ให้คณะผู้บริหารพรรคตามข้อ ๓๔ วรรคแรก (๒) (๔) (๕) และ (๖) มีว าระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก
ข้อ ๓๖ ผู้บริหารพรรคที่เป็นโดยตําแหน่งตามข้อ ๓๔ วรรคสอง พ้นจากการเป็นผู้บริหารพรรค
เมื่อสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
ข้อ ๓๗ ผู้บริหารพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคเป็น ผู้ เลือกและแต่งตั้ง ตามข้ อ ๓๔
วรรคสาม พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดการประชุมคณะผู้บริหารพรรคสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๔) พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ รองหั ว หน้ า พรรค ในกรณี ที่
เป็นผู้บริหารพรรคที่เลือกมาจากรองเลขาธิการพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค แล้วแต่กรณี
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการบริหารพรรค ให้ผู้บริหารพรรคเฉพาะในข้อ ๓๔ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๓๘ เมื่อตําแหน่ง ผู้บริหารพรรคว่างลงตามข้อ ๓๗ ให้ค ณะกรรมการบริหารพรรค
เลือกผู้บริหารพรรคใหม่ทดแทนเฉพาะในตําแหน่งที่ว่างลงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
และให้ผู้บริหารพรรคที่ได้รับเลือกใหม่ดํารงตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนเข้าไปแทน
ข้อ ๓๙ การประชุมคณะผู้บริหารพรรค ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนผู้บริหารพรรคทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ข้อ ๔๐ ให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะผู้บริหารพรรค เป็น ผู้เรีย ก
ประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารพรรค และเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารพรรค ถ้ า ประธาน
คณะผู้บริหารพรรคไม่มาประชุม ให้รองประธานคณะผู้บริหารพรรค (ถ้ามี) ทําหน้าที่แทน ถ้ารองประธาน
คณะผู้บริหารพรรคไม่มีหรือไม่มาประชุม ให้ที่ประชุมเลือกผู้บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเป็น ประธาน
ในที่ประชุม
การลงมติในคณะผู้บริหารพรรค ถือเสียงข้างมากของผู้บริหารพรรคที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๑ คณะผู้บริหารพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามมติที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๒) รับ ผิด ชอบการบริห ารทั่ ว ไปของพรรค เพื่อ ให้ก ารดํ าเนิ น กิ จ การของพรรค
เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) พิ จ ารณากลั่ น กรองการรั บ บุ ค คลเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรค เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคในกรณี ที่ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก พรรค หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๔) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบ
และแนวทางการบริหารงานของพรรค
(๕) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบ
การคลังและทรัพย์สินของพรรค
(๖) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบ
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง ถอดถอน การลงโทษและการให้ความชอบ
แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๗) ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในการออกระเบียบ
วางแนวทางแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
(๘) ประสานงานกับสมาชิก กลุ่มการเมือง หรือกลุ่มต่าง ๆ ในความสนับสนุนของพรรค
(๙) อํานวยการและดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าของพรรค
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(๑๐) เสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ในการพิจารณาการตั้งหรื อ
ยุบเลิกสาขาพรรค รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สาขาพรรคบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค
(๑๑) กําหนดแผนพัฒนาสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ให้ผู้อํานวยการพรรคเป็น ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติง านของพรรค
ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของเลขาธิ ก ารพรรค ในการนี้ ให้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
อัต ราเงิน เดือน เงิน ตอบแทน การแต่งตั้ง การให้ความชอบ การลงโทษ การถอดถอน เจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการพรรคและดําเนินการจัดการบริหารทั่วไป
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคและหรือคณะผู้บริหารพรรค ข้อบังคับพรรค ระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด รวมถึงคําสั่งของเลขาธิการพรรค
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการจังหวัด
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติแ ต่งตั้ง คณะกรรมการจังหวัด ประกอบด้ว ย
สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตของจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่าเก้าคน เพื่อให้มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๓) รับ เรื่ อ งราวร้ องทุ ก ข์ ข องประชาชนซึ่ ง เป็ น ปัญ หาร่ ว มกั น ของจั ง หวั ด นั้ น ๆ
และหาทางช่วยเหลือ
(๔) แนะนํ า ให้ ค วามเห็ น ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ จ ะเป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
(๕) เสนอแนะและให้ ข้อ คิด เห็น ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริ หารพรรค
หรือคณะกรรมการภาค หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
(๖) จัดหาสมาชิกเพิ่มเติม
(๗) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
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การดํารงตําแหน่ง การสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง การออกจากตําแหน่งของกรรมการจังหวัด
และการดํ าเนิน งานของคณะกรรมการจัง หวั ด ให้เ ป็น ไปตามมติ คณะกรรมการบริห ารพรรค หรื อ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการภาค
ข้อ ๔๓ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอาจมี มติ แ ต่ง ตั้ ง คณะกรรมการภาค ประกอบด้ ว ย
สมาชิกพรรคและบุคคลภายนอกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตของภาคนั้นไม่น้อยกว่าเก้าคน เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของพรรค
(๒) ให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๓) รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชนซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาร่ ว มกั น ของภาคนั้ น ๆ
และหาทางช่วยเหลือ
(๔) แนะนํา ให้ความเห็น ให้ข้ อมูลเกี่ย วกับบุ คคลที่จะเป็น ผู้ส มัครรับเลือกตั้ ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
(๖) จัดกิจกรรมของพรรคตามที่เห็นสมควร
การดํารงตําแหน่ง การสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง การออกจากตําแหน่งของกรรมการภาค
และการดําเนินงานของคณะกรรมการภาค ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคหรือตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ส่วนที่ ๕
สาขาพรรค
ข้อ ๔๔ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยคํานึงถึงความประสงค์ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตที่จะมีการจัด ตั้งสาขาพรรคนั้น ๆ ทั้งนี้ ในวาระแรกต้องไม่น้อยกว่าจํานวน
สาขาพรรคขั้นต่ําตามจํานวนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
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ข้อ ๔๕ ในการจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีสมาชิกผู้ริเริ่มตั้งสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยมีการจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกดังกล่าวไว้ เพื่อยื่นขอแสดงความจํานงในการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ให้ ผู้ แ ทนสมาชิ ก ผู้ ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจากสมาชิ ก ผู้ ริ เ 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 ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบ
ในการขอดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค โดยอาจกําหนดเขตพื้นที่หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นชอบ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว
ให้มี หนั งสือ แจ้ งต่อ ผู้แ ทนสมาชิกผู้ ริเ ริ่มจั ด ตั้ งสาขาพรรคนั้ น ๆ ให้ ดําเนิน การประชุม สมาชิก ผู้ริ เริ่ ม
จัดตั้งสาขาพรรคตามข้อ ๔๕ (๑) เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดแรก
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น และให้เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า การประชุมจัด ตั้ง
สาขาพรรค
เมื่อสาขาพรรคได้ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ เพื่อให้
คณะกรรมการบริห ารพรรคพิจ ารณาตรวจสอบและอนุ มัติ จัด ตั้ง และให้ หัว หน้ าพรรคแจ้ งการจัด ตั้ ง
สาขาพรรค ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
การประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค ต้ อ งมี ส มาชิ ก ในสาขาพรรคนั้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ห้าสิบคนขึ้น ไป โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่ง คนเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดําเนิน การประชุม
และการลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสีย งเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
ออกเสียงอีกหนึ่งคะแนนเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
ให้นําข้อบังคับในส่ว นที่เกี่ย วกับการประชุมใหญ่สาขาพรรคมาบังคับใช้กับการประชุมจัด ตั้ง
สาขาพรรคโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับในส่วนนี้
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ข้อ ๔๗ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
หรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค แล้วแต่กรณี จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินยี่สิบคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น
ตําแหน่ง รองประธานสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรคและตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคอื่น
มีมากกว่าตําแหน่งละหนึ่งคนได้
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสี่ปี นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองตอบรับการยื่นจดแจ้ง แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๔๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนิน การในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่ส าขาพรรค กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๔๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีก
จนครบตาม (๑)
(๓) สมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคมี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ตนเองหรื อ บุ ค คลอื่ น
เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมสาขาพรรค
การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคตามวรรคแรก ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็น ไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
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(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยและงบการเงิ น ของสาขาพรรค เพื่ อ เสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัด ให้มีการเผยแพร่ค วามรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) จัด การประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรค เพื่อให้ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผู้ สมควรได้ รับ การพิ จารณาให้ เป็ น ผู้ส มัค รรั บเลือ กตั้ง เป็ น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรค
(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 ทนองค์ก ารปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อยู่ ใ นเขตสาขาพรรคและในนามของพรรค
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การปร ะจํ า ปี ถั ด ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ และนํ า เสน อ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาภายในก่ อ นสิ้ น เดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี และรายงานผล
การดําเนิน การตามแผนให้ค ณะกรรมการบริหารพรรคทราบทุกรอบสามเดือน และทุกรอบปี ทั้ง นี้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบรอบสามเดือนหรือภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(๑๐) อํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๕๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ยุบสาขาพรรค
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เมื่ อ มีเ หตุใ ห้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคพ้น จากตํ า แหน่ งทั้ ง คณะตาม (๑) (๒) และ (๓)
ให้ประธานสาขาพรรคเรีย กประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนิน การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุด ใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่งทั้ง คณะตาม (๑) (๒) และ (๓)
ในกรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง ประธานสาขาพรรคหรือประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
ให้รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมแทน กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสาขาพรรค
หรื อรองประธานสาขาพรรคไม่ อ าจปฏิบั ติห น้ าที่ ดั งกล่า วได้ ให้ก รรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคได้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองไม่เรีย กหรือมีพฤติการณ์ใด ๆ ที่อาจไม่มีการเรีย กประชุมใหญ่
สาขาพรรคหรือการดําเนินการเรียกประชุมตามวรรคสองมีความล่าช้า หากปล่อยไว้อาจจะเกิดความเสียหาย
ต่อพรรคหรือสาขาพรรคหรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นควรดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคให้เสร็จเรีย บร้อยโดยเร็ว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติให้เรีย กประชุมสาขาพรรค
และจัดการประชุมสาขาพรรคแทนได้ โดยให้ถือว่าเป็นการกระทําของคณะกรรมการสาขาพรรค
ในกรณีท่คี ณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามวรรคแรก (๑) (๒) และ (๓)
ไม่ปฏิบัติหรือมีพ ฤติการณ์ใด ๆ ที่อาจไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค
เห็น ว่ามีค วามจํา เป็น ในการเข้าไปบริหารจัดการสาขาพรรคในระหว่างที่ค ณะกรรมการสาขาพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเข้าไปบริหารจัด การกิจการของสาขาพรรคได้ จนกว่าจะมี
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๕๒ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๕๑
(๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานสาขาพรรค หรือยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรค
ในกรณีที่ผู้ลาออกเป็นประธานสาขาพรรค
(๔) ถูกจําคุกหรือต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
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ในกรณีที่ตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๔๗ (๑) ว่างลง ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการสาขาพรรคที่เหลือประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของ
สาขาพรรค โดยทําหน้าที่เช่นเดียวกับประธานสาขาพรรคและให้เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อเลือกตั้ง
ประธานสาขาพรรคภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตาํ แหน่งว่างลง
ในกรณีที่ตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๔๗ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ว่างลง
ให้ประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว แล้วให้เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
ในกรณีที่ตําแหน่ง กรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๔๗ (๘) ว่างลง ให้เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค
เพื่อเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วัน ที่ตําแหน่งว่างลง เว้น แต่เมื่อตําแหน่งดังกล่าวว่างลงแล้ว
ยั ง คงเหลื อ จํ า นวนกรรมการสาขาพรรคอยู่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า จํ า นวนขั้ น ต่ํ า ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๔๗
ไม่จําเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกําหนดหกสิบวัน และให้สาขาพรรคมีจํานวนกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
โดยให้เลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าว ในการประชุมใหญ่สาขาพรรคคราวต่อไป
ให้ผู้เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการสาขาพรรคที่ว่างลงตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
อยู่ในตําแหน่งต่อไปเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่างลงตาม
วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่เป็นไปโดยเรียบร้อย หรือเพื่อให้สาขาพรรคดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเร็ว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเป็นผู้เรียกและจัดการประชุมสาขาพรรค เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
สาขาพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยถือว่าเป็นการกระทําของคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคน ซึ่งประธานสาขาพรรค
มอบหมาย เป็น ผู้แ ทนสมาชิกของสาขานั้ น เข้าร่ว มประชุม ใหญ่ข องพรรค หากประธานสาขาพรรค
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคได้ ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้
ข้อ ๕๔ ให้ มี ก ารแถลงผลงานในรอบปี แ ละรั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ปี ข องสาขาพรรค
ในที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ข้อ ๕๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน แต่ไม่เกิน สิบคน ทําหน้าที่คัด เลือกสมาชิกของพรรคเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและ
ระดั บท้ องถิ่น ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธี การที่ กฎหมายกํ าหนดและตามที่ค ณะกรรมการบริ หารพรรค
มอบหมาย
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่
วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พรรค
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑ ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ถูกจําคุกหรือต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ให้ที่ประชุมใหญ่พรรคกําหนด
จํานวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามวรรคหนึ่ง ต่อจากนั้น ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
เสนอชื่อสมาชิกซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่พรรคมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พรรคทําการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนลับจนครบตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคดํารงตําแหน่งครบวาระ ให้เลือกตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ครบวาระ
และให้ค ณะกรรมการคั ด เลือกผู้สมัครรั บเลือกตั้ง ของพรรคที่ ดํารงตํา แหน่ง ครบวาระทําหน้ าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่
กรณีที่มีตําแหน่ง กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ทําหน้าที่ต่อไปและให้เลือกตั้งกรรมการคัด เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง เมื่อมี
การประชุมใหญ่พรรคในคราวแรก โดยให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ข อง
ผู้ที่ตนแทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๗
คณะกรรมการนโยบายพรรค
ข้อ ๕๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายของพรรคให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
รวมทั้งตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
ให้นําความในข้อ ๕๕ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับ
กับคณะกรรรมการนโยบายพรรค โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๘
คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
ข้อ ๕๗ ให้มีค ณะกรรมการส่งเสริม ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคนทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ท รงเป็น ประมุข รวมทั้งเรื่องอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการบริห ารพรรคเห็น สมควร
ให้แก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
ให้นําความในข้อ ๕๕ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับ
กับคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค โดยอนุโลม
หมวด ๕
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่ของพรรค
ข้อ ๕๘ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เรีย กประชุม
หรือสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ข องจํานวนสมาชิก
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้จัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

หนังสือ ขอให้ จัด ให้มี การประชุมใหญ่วิส ามัญ ของพรรคตามวรรคแรก ให้ร ะบุโ ดยชัด แจ้งว่ า
ประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลจําเป็นเร่งด่วนอย่างใด
คณะกรรมการบริหารพรรคเป็น ผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่
ของพรรค แต่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคในกรณีที่มีผู้เข้าชื่อขอให้จัดให้มีการประชุมตามวรรคแรก
ให้ หั ว หน้ า พรรคเรี ย กประชุ ม ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ขอให้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกําหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งอย่างน้อยให้เป็นไปตามหนังสือ
ที่มีผู้เข้าชื่อขอให้จัดให้มีการประชุม
ข้อ ๕๙ หนั ง สือ ที่ ร้อ งขอให้เ รี ย กประชุ มใหญ่วิ ส ามั ญ ของพรรคตามข้ อ ๕๘ วรรคสอง
ให้เสนอต่อหัวหน้าพรรค โดยระบุชื่อและลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อขอให้จัดให้มีการประชุมทุกคน
ข้อ ๖๐ การประชุมใหญ่ของพรรค ประกอบด้วย สมาชิก ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มีอยู่
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคตามข้อ ๕๓ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสาขาพรรค
ที่มีอยู่ในกรณีที่มีสาขาพรรคแล้ว
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เชิญเข้าร่วมประชุม
โดยคํานึงถึงสัด ส่ว น ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง
สมาชิกตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน สมาชิก
ของพรรคที่ เป็ นสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อรัฐ มนตรี ในขณะนั้น (ถ้ามี ) อาจเข้าร่ ว มประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนได้ การลงมติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณี
ที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๖๑ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้ร องหัว หน้าพรรคลําดับต้น ทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้น ไม่มา ให้ร องหัว หน้าพรรค
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

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๒
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ข้อ ๖๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคเท่านั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคที่ว่างลง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรคและคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํ า เนิ น การสํ า หรั บ ปี ต่ อ ไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่า
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ข้อ ๖๓ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่
ให้สมาชิก พรรคทราบล่ว งหน้ าไม่ น้อยกว่าสามวั น โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุม
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๔ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคตามความจํ า เป็ น และเหมาะสม
แก่การดําเนิน กิจกรรมของพรรค โดยหัว หน้าพรรคเป็น ผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมหรือ
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 ซึ่งร่ว มกันทําหนังสือร้องขอให้เปิด ประชุมเป็นพิเศษ โดยมี
การระบุวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติให้ชัดเจน
ข้อ ๖๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ที่ป ระชุม เลื อ กกรรมการบริห ารพรรคคนใดคนหนึ่ง ทํา หน้า ที่เ ป็น ประธานในที่ ประชุม แทน และ
ให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๖๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นข้อบังคับพรรค
หรือกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือตามนั้น
กรณีที่การลงมติซึ่งให้ถือเอาเสีย งข้างมากตามวรรคแรก มีค ะแนนเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค
ข้อ ๖๗ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของสาขาพรรคอย่างน้อย
ปีล ะหนึ่ ง ครั้ ง ส่ ว นการประชุม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรค จะมี ไ ด้เ มื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรค
เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของ
สาขาพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มี
การประชุม ใหญ่วิ ส ามั ญของสาขาพรรค เพื่อ ให้ ค วามเห็น ชอบในการเสนอชื่ อบุ ค คลผู้ส มควรได้ รั บ
การพิ จารณาให้ เป็น ผู้ สมัครรับเลือกตั้ งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค ในเขตเลือกตั้ งที่อ ยู่
ในเขตของสาขาพรรค
หนังสือร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก ให้ระบุโดยชัดแจ้งว่า
ประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร
เมื่อมีกรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามวรรคแรก
ให้ประธานสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สาขาพรรค แต่ ใ นการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ของสาขาพรรคที่ ก รรมการสาขาพรรคเข้ า ชื่ อ กั น ขอให้
เรียกประชุมให้ประธานสาขาพรรคเรียกประชุม โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ระบุ
ในหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรคพร้อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖๘ หนังสือร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรคตามข้อ ๖๗ วรรคแรก
และวรรคสอง ต้องระบุชื่อกรรมการที่เข้าชื่อพร้อมลงลายมือชื่อทุกคน
ข้อ ๖๙ การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ประกอบด้วย สมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตท้องที่นั้นที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๗๐ ในการประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคตามจํานวนที่กําหนด
ในข้อ ๖๙ (๑) เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามข้อ ๕๑ แล้ว
และต้องมีสมาชิกตามข้อ ๖๙ (๒) จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน มาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ถือเสีย งข้างมากของสมาชิกที่มาร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๗๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็น ประธานในที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ถ้าประธาน
สาขาพรรคไม่มาประชุม ให้ร องประธานสาขาพรรคทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มา
หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชุมแทนและให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ถ้าเลขานุการ
สาขาพรรคไม่มาประชุม ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๗๒ กิจกรรมดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคเท่านั้น
(๑) การพิจารณาบุคคลผู้สมควรให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคในเขตเลื อ กตั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นเขตของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ให้ มี
การประชุม ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) การรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
(๔) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๗๓ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให้ ป ระธานสาขาพรรค
แจ้งกําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๗๔ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคประชุมกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาขาพรรค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประธานสาขาพรรคเป็น ผู้กําหนดวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม และเรียกประชุม
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจํานวนกรรมการที่ มีอยู่ อาจเข้ าชื่อกั น
ทําหนังสือขอให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคได้ โดยให้ระบุวาระหรือเรื่องที่จะประชุมไว้
ในหนังสือด้วย เมื่อประธานได้รับหนังสือแล้ว ให้เรียกประชุมภายในสิบห้าวัน หากประธานไม่เรียกประชุม
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ อาจเข้าชื่อกัน ทําหนังสือ
เรียกประชุมเองได้
ข้อ ๗๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น 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
ให้ เ ลขานุก ารสาขาพรรคเป็ น เลขานุก ารในที่ป ระชุ ม แต่ ถ้า เลขานุ การสาขาพรรคไม่ม าประชุม หรื อ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๗๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ให้ใช้ขอ้ บังคับพรรคในส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับการประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับในส่วนนี้
หมวด ๖
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๗๗ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสาขาพรรค เพื่อให้
ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รั บการพิจารณาให้เป็ นผู้สมัครรั บเลื อกตั้ ง เป็นสมาชิ ก
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สภาผู้แทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในเขตของสาขาพรรค ทั้งในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป
หรื อการเลื อกตั้ ง แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง เพื่ อ นํ าเสนอในการพิ จารณาส่ งผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ตามข้อ ๗๘ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญ ญัติในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง
ข้อ ๗๘ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๗๙ มติ ข องคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ ให้ ส่ งผู้ ใดเป็ นผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๘๐ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
ตามวิ ธี ก ารในข้ อ ๗๘ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ ข องพรรคอาจใช้ วิ ธี ก ารให้ ผู้ เ ข้ า ร่ว มในที่ ประชุ ม ใหญ่ ลงมติ
เลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก็ได้
ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๘๑ ในการเลื อ กตั้ ง คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก สภาหรื อ องค์ ก ารปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในนามของพรรค ให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ มี เ ขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในท้ อ งถิ่ น
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้พิจารณา ในกรณีที่ในท้องถิ่นนั้น
มีทั้งสาขาพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นพิจารณาร่วมกัน แล้วแจ้งให้
คณะกรรมการบริห ารพรรคได้รั บทราบและพิ จารณาต่ อไป ในกรณีที่ไ ม่มีส มาชิ กสภาผู้แ ทนราษฎร
ของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นและไม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคในท้องถิ่นนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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หมวด ๗
รายได้ของพรรค การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงพรรค และการบริจาคแก่พรรค
ข้อ ๘๒ รายได้ของพรรค ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกพรรค
(๒) ค่าบํารุงพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรค
(๔) เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่น ใดอันอาจคํานวณเป็นเงิน ได้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๕) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๗) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
(๘) รายได้อื่นตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ข้อ ๘๓ การกํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคและค่ า บํ า รุ ง พรรค
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
การบริจาคและการรับบริจาค ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองและระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๘
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๘๔ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชี
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญชีของ
สาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้
ในบัญชีของพรรคการเมือง
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นอกจากข้อบังคับนี้แล้ว ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน การให้เป็น ไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้
ข้อ ๘๕ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตามวรรคแรก (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตามวรรคแรก (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ข้อ ๘๖ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทิน
ที่ได้จดแจ้งการจัดตั้งขึ้นและครั้งต่อไปเป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิ ด บั ญ ชี ให้ จัด ทํา งบการเงิน ซึ่ งอย่า งน้อ ยต้ องประกอบด้ว ย งบดุล และงบรายได้
และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินให้ร วมถึง งบการเงิน ของ
สาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองด้วย
งบดุล ต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของพรรคการเมือง
งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐและรายได้อื่นที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งต้องแสดงไว้โดยชัดเจน
งบดุล ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ข้อ ๘๗ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและปิดประกาศไว้
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคการเมือง
ต้องรับรองความถูกต้องร่ว มกับเหรัญ ญิกพรรคการเมือง และให้หัว หน้าพรรคการเมืองส่งงบการเงิน
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ พร้อมทั้งสําเนาบัญชี
ตามข้อ ๘๕
ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ของตน คู่ส มรสและบุต รที่ยั งไม่บรรลุนิ ติภ าวะ พร้อ มสํา เนาหลั กฐานที่พิ สูจ น์
ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่ง วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือ
วันที่พ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมาในวัน ยื่น ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่
เข้ารับตําแหน่ง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบหรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ตามวรรคหนึ่ง ให้เ ป็น ไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ได้ยื่นบัญ ชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแล้ว บุคคลนั้นอาจส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ยื่นไว้ตามกฎหมายอื่นนั้นต่อนายทะเบียนแทนก็ได้
ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดให้มีบัญ ชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ จํานวนเงินและรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดที่คํานวณ
เป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย
(๒) วัน เดือน ปีที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริ จาคเป็น การให้หรือให้ใช้ท รั พ ย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดที่คํา นวณเป็น เงิน ได้
ให้คิดมูลค่าโดยคํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น หรือค่าของสิทธิน้ันก่อน
จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไม่อาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทําได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๙๐ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง
และสมาชิกซึ่งได้รับการบริจาค ต้องนําส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่
ได้รับการบริจาค
ข้อ ๙๑ บรรดาเงิน ที่พ รรคการเมืองได้รับการบริจาคมา ให้หัว หน้าพรรคการเมือง และ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุช่อื เจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงินไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ให้หัว หน้าพรรคการเมืองแจ้ง หมายเลขบัญ ชีข องบัญ ชีเงินฝากและจํานวนเงิน ที่เปิด บัญ ชีข องทุกบัญ ชี
พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญ ชีเงิน ฝากที่ธนาคารพาณิชย์รับรองแก่น ายทะเบียนภายในเจ็ด วัน นับแต่วัน ที่ได้
เปิดบัญชี
ข้อ ๙๒ ห้ามมิให้หัวหน้ าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการบริจาคโดยไม่เปิดเผย
ข้อ ๙๓ ห้ามมิให้ พ รรคการเมือ งหรือสมาชิกผู้ ใดรับเงิน ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด
จากผู้ใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่น ดิน หรือกระทําการอัน เป็น การก่อกวน หรือ
คุกคามความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากร
ของประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๙
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ข้อ ๙๔ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรทั่ว ไปแต่ละครั้ง ให้หัว หน้าพรรค
เรีย กประชุ มบรรดาสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ง สังกัด พรรคในโอกาสแรกที่ สามารถกระทําได้ก่อ น
วันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรัฐสภา
ข้อ ๙๕ การเสนอหรือรับรองญัตติหรือเรื่องใด ๆ ที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือนโยบายของพรรค
ตลอดจนการอภิปรายหรือการลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา ให้เป็นไปด้วยความสุภาพ
ตามระเบียบหรือข้อตกลงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้กําหนดไว้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๙๖ ที่ประชุ มสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรของพรรค อาจออกระเบี ยบว่าด้ว ยการประชุ ม
หรือจรรยาบรรณหรือวินัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคได้
ข้อ ๙๗ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ใช้ข้อบังคับ
ในหมวดนี้ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การจัดตั้งรัฐบาล
ข้อ ๙๘ การเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล หรือถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาล ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรค
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติมอบอํานาจให้หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
บางท่า นมี อํา นาจในการเจรจาและในการตั ด สิน ใจเข้ า ร่ว มรั ฐบาล รวมทั้ ง การตั ด สิน ใจถอนตัว จาก
การเข้าร่วมรัฐบาลแทนคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้
ข้อ ๙๙ การคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
หรือตําแหน่งทางการเมืองอื่นในนามพรรค ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งตามวรรคแรก โดยคํานึงถึง
ความมีคุณธรรม อาวุโสในทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด ความเหมาะสม
ในงานนั้น ๆ รวมทั้งการเสียสละทํางานให้กับพรรค การยอมรับของประชาชน
ข้อ ๑๐๐ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งตามข้ อ ๙๙ อาจได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นได้มากกว่าหนึ่งสมัย
ข้อ ๑๐๑ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อติดตามการดําเนินงาน
การบริหารงานประจําทุกกระทรวง ทบวง และให้รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๐๒ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น
ในนามพรรคพึงนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติและจะต้องประสานกับพรรคในการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลความก้าวหน้าของการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๑
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๐๓ สมาชิกต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ข องพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมถึงระเบียบของพรรคและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๐๔ สมาชิกต้องไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีในพรรค
ข้อ ๑๐๕ สมาชิกจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการสาขาพรรค สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรค รัฐมนตรีของพรรค รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น ๆ ต้ องปฏิ บัติใ ห้เ ป็น ไปตามบทบัญ ญัติแ ห่ง รัฐ ธรรมนู ญ พระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และจะไม่กระทําการหรือละเว้นกระทําการอันใด อันจะเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิ
ในทางการเมืองหรือเป็นเหตุให้พรรคถูกยกเลิกหรือถูกยุบหรือถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนด
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๑๐๗ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่การลงโทษ
ต้องมีกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อทําเป็น หนังสือ
ถึงหัวหน้าพรรค
ข้อ ๑๐๘ เมื่อได้รับคํากล่าวหาหรือหนังสือกล่าวหาแล้ว หัวหน้าพรรคมีอํานาจทําการสอบสวน
ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายให้ ก รรมการบริ ห ารพรรค หรื อ สมาชิ ก พรรคคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน
ทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้
แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้ผู้ได้รับมอบหมายเสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้งรายงานการสอบสวน
ต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้ง กรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนเป็น กรรมการ
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐๙ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก ต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานฝ่ายตนภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๑๑๐ ภายใต้ ข้อ บั งคั บ ข้อ ๑๐๙ เมื่ อการพิ จารณาสิ้ น สุ ด ลง หัว หน้ า พรรคมี อํ านาจ
สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
ข้อ ๑๑๑ การลงโทษสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาให้พ้นจากสมาชิกภาพ จะกระทําได้ต่อเมื่อปรากฏว่า
สมาชิกผู้นั้นกระทําการให้พรรคเสียหายหรืออาจเสียหายอย่างร้ายแรง ทําให้เกิดการแตกความสามัคคี
ภายในพรรคหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ หรื อ จรรยาบรรณของพรรค มติ ห รื อ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคในสาระสําคัญ ทั้งนี้ จะต้องคํานึงถึงรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕
เมื่อหัวหน้าพรรคดําเนินการตามข้อ ๑๐๘ และมีการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
พ้น จากสมาชิ กภาพตามวรรคแรก ให้ เสนอคณะผู้บ ริ หารพรรคพิจ ารณาให้ ความเห็น ก่อ นนํา เสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑๓
การรวมพรรค การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๑๑๒ ภายใต้ บทบัญ ญัติพ ระราชบั ญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยพรรคการเมือ ง
การควบรวมพรรคกับพรรคการเมืองอื่นให้กระทําได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมใหญ่ของพรรค
ได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุมที่ประชุมใหญ่ของพรรค
ข้อ ๑๑๓ การเลิกพรรคจะกระทําได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารพรรคด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
เป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม และ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ขององค์ประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๑๔ ในกรณีที่มีการเลิกพรรคตามข้อ ๑๑๓ หรือด้ว ยเหตุอื่น ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ
ให้มีการชําระบัญชี หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังการยุบหรือเลิกพรรค ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลืออยู่นั้น
ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและนโยบายของพรรค
ข้อ ๑๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและแนวนโยบายของพรรคจะทําได้ ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค
ข้อ ๑๑๖ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ และแนวนโยบายของพรรคต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มีก ารเสนอญั ต ติ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จากคณะกรรมการบริ ห ารพรรค หรื อ
จากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนสาขาพรรคทั้งหมด โดยกรรมการบริหารพรรค
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดให้การรับรอง
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคให้ค วามเห็นชอบ โดยคะแนนเสีย งเกิน กว่ากึ่งหนึ่ง ของ
ที่ประชุมตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยเรื่อง การประชุมใหญ่
หมวด ๑๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๑๗ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามข้อบังคับพรรค ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
กรณีใ ดที่ไ ม่มี อ ยู่ใ นข้อ บัง คั บนี้ ให้ บัง คั บตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่ าด้ ว ย
พรรคการเมือง
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๘ บรรดาระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ กิ จ การใดที่ ไ ด้ ก ระทํ า ไปก่ อ นข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้ถอื ว่าคงใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

หน้า ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

บรรดาข้ อบังคับ ข้อใดหรื อส่ว นใด ซึ่งเป็น กรณี ที่เป็น ไปตามบทบัญ ญัติแ ห่ งพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และบทบัญญัตินั้นมีบทเฉพาะกาลในกรณีนั้นอยู่
ให้บทเฉพาะกาลดังเช่นว่านั้นใช้บังคับกับข้อบังคับนี้ด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้
๕. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาชุดใหม่ จํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

หัวหน้าพรรค

(๒) นายปกครอง ผาสุขยืด

รองหัวหน้าพรรค

(๓) ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์

เลขาธิการพรรค

(๔) นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์

รองเลขาธิการพรรค

(๕) นางอัญชลี บุสสุวัณโณ

เหรัญญิกพรรค

(๖) นายประสิทธิ์ ช่วยสงฆ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา

โฆษกพรรค

(๘) นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

กรรมการบริหารพรรค

(๙) นายอุทัย มิ่งขวัญ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๐) นางสาวรัชฎา ใจกล้า

กรรมการบริหารพรรค

(๑๑) นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๒) นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์

กรรมการบริหารพรรค

(๑๓) นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร

กรรมการบริหารพรรค

(๑๔) นายสิทธิภัท ธนะโสภณ

กรรมการบริหารพรรค

(๑๕) นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน

กรรมการบริหารพรรค

นายทะเบีย นพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรค

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗๙ ง

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

