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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา ดังนี้
นโยบายหลักของพรรค
“พรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา” ยึดแนวทางของลัทธิประชาธิปไตยสากลที่ประกอบดวย
ทฤษฎีรัฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทฤษฎีปรัชญา โดยนําหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัต ริยเปนประมุข ของชาติ เชนหลักอธิปไตยเป นของปวงชนทุกชนชั้น หลักเสรีภาพ
หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครองโดยการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห
ปญ หาของชาติอ ยา งถ องแท และประยุ กต ทฤษฎี ตาง ๆ รวมทั้ งความรู ป ระสบการณ แ ละบทเรีย น
ตลอดจนสภาพความเปนจริงของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อแกปญหาชี้ขาด และปญหาอื่น ๆ ของชาติ
ใหลุลวงไป จึงไดกําหนดนโยบายไว ๑๒ ดานดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓. นโยบายดานสังคม-วัฒนธรรม
๔. นโยบายดานตางประเทศ
๕. นโยบายดานปองกันประเทศ และความมั่นคง
๖. นโยบายดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
๗. นโยบายดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
๘. นโยบายดานแรงงาน-สวัสดิการสังคม
๙. นโยบายดานการกีฬา
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๑๐. นโยบายดานการศึกษา
๑๑. นโยบายดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
๑๒. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
ปญหาระบบการเมืองที่ยังไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศชาติไปสูเปาหมายใหสําเร็จ ถาชาติของเราสามารถแกปญหาระบบการเมืองใหการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณถูกตองแลว ก็จะเปนกุญแจดอกสําคัญสําหรับการแกปญหาอื่น ๆ ได
โดยไมยากนักพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา จึงเนนความสําคัญในการแกปญหาการเมืองดวยนโยบาย
ดังนี้
๑.๑ ใหอํานาจการบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติเปนของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติเปนหลัก
๑.๒ ทํ า ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพสมบู ร ณ และส ง เสริ ม ให ค นไทยมี จิ ต สํ า นึ ก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๓ แกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลัง และยังไมเปนประชาธิปไตยซึ่งยังใชอยูในปจจุบันใหถูกตอง
และสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑.๔ ใหขาราชการประจําไดมสี วนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการรับใชชาติ
และประชาชนอยางมีเสรีภาพ
๑.๕ กระจายอํานาจการปกครอง จากสวนกลางสูสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ
๑.๖ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
๑.๗ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
๑.๘ สนับ สนุ น การจั ด ตั้ง องคการประชาธิ ป ไตยทั้ ง หลายของประชาชนโดยคํา นึง สิ ทธิ แ ละ
ผลประโยชนของกลุมชนนัน้ ๆ อันจะพึงมี ตลอดจนสงเสริมการแสดงประชามติที่ถกู ตองและเปนประชาธิปไตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตรงกับสภาพความเปนจริงและ
ขีดความสามารถของชาติ โดยยึดหลักการของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีที่เหมาะสม มีแผนแนนอน
และสามารถปฏิบัติไดสําเร็จตามเปาหมาย
๒.๒ กําหนดมาตรการและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการปองกันการผูกขาดของวิสาหกิจตาง ๆ
โดยเฉพาะวิสาหกิจใหญ ๆ ที่เปนเสมือนเสนเลือดใหญของชาติ เชน อุตสาหกรรมขนาดใหญ การคาตางประเทศ
การธนาคารและการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๒.๓ ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกรชาวนาชาวไรมีกรรมสิทธิเ์ ปนของตนเอง กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร
อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพเหนือกวาหรือเทียบเทาวิสาหกิจ
เอกชน ทั้งนี้เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนหลักในการตรึงราคาสินคาและรักษาเสถียรภาพของการตลาด
๒.๕ การกระจายทุน และระดมทุน เพื่อพัฒ นาด านการเกษตรกรรม อุต สาหกรรม และ
การบริห ารเพื่อใหประเทศไทยเปน ประเทศอุต สาหกรรมที่ กาวหนาและทัน สมัย แหลงทุน หลัก คือ
ทุนภายในประเทศ สําหรับทุนตางประเทศ เปนแหลงที่ไมมีเงื่อนไขทางการเมือง
๒.๖ พัฒนาและประยุกตดานเทคโนโลยี โดยการสรางนักวิทยาศาสตร วิศวกร นักประดิษฐ
นักคนควาวิจัยที่เปนคนไทยใหพอเพียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ
๒.๗ สงเสริมและปรับปรุงแกไขระบบสหกรณทุกรูปแบบ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนประโยชน
แกสมาชิกและประเทศชาติอยางแทจริง
๒.๘ กระจายความเจริญทุกดานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดยัดเยียด ออกจากเมืองหลวง
และเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขนาดของประเทศ
โดยวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
๒.๙ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อสอดคลอง
ตอการพัฒนาของประเทศและของโลก
๒.๑๐ ปรับปรุงการเก็บภาษีตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๑ แกไขปญหา การเงิน การคลัง ใหสอดคลองกับปญหาทางเศรษฐกิจ และรักษามาตรฐาน
เงินตราของประเทศ โดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
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๒.๑๒ ปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอ หรือภาวะเงินฝด โดยการจัดสรรงบประมาณรายจาย
อยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล รวมทั้งการตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดิน
อยางเขมงวด
๒.๑๓ รักษาดุลชําระเงินและดุลการคาระหวางประเทศ ใหเหมาะกับสภาพความเปนจริงของชาติ
และสภาวการณของโลก
๒.๑๔ รวมมือดานเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยไมเลือกระบบสังคม ภายใตหลักของความเปนอิสระ
และพึ่งตนเอง
๒.๑๕ ปรับปรุงหลักการ มาตรการ และวิธีการ เกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศ ใหเสียเปรียบ
นอยที่สุดและถูกตองเปนธรรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ
๒.๑๖ ปรับปรุงขบวนการบริหารงบประมาณแผนดินใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น
๓. นโยบายดานสังคม-วัฒนธรรม
๓.๑ ปองกันและแกไขเหตุแหงความไมเปนธรรม ในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
จนถึงระดับตางชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา ใหปรากฏเปนจริง
๓.๒ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุน ขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณและวัฒ นธรรมอันดีของชาติ
ปองกันวัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทยที่แพรหลายจากตางชาติ
๓.๔ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และ
ใหสถาบันศาสนาทั้งหลายไดมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดอยางถูกตอง
๓.๕ ปรับปรุงการแพทยและการสาธารณสุข ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ โดยเนนการสราง
สถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่ทันสมัยในชนบทใหพอเพียง
๓.๖ กํา หนดมาตรการและวิ ธีป ลู กฝ ง ชาติ นิย มใหแ กป ระชาชนทุ กหมูเ หล า สรา งทั ศนคติ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง โดยใหทุกคนตระหนักวางานการเมืองเปนเรื่องคุณธรรมและ
การเสียสละโดยการจัด ทําโครงการที่เหมาะสมในการเสริม สรางความรู เนน การปลูกฝงแกเยาวชน
ตั้งแตเยาววัยอยางจริงจัง และตอเนื่อง
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๓.๗ ดําเนินการเปนขั้นตอน ในการประกันสังคมสูความสมบูรณเต็มรูปแบบ โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓.๘ ปองกันและปราบปรามการผลิต การขาย และการเสพยาเสพติดใหโทษ อยางเฉียบขาด
๔. นโยบายดานตางประเทศ
๔.๑ ดําเนินนโยบายอยางอิสระ ซึ่งสอดคลองกับเอกลักษณของชาติและลักษณะพิเศษของคนไทย
โดยยึดหลักผลประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
๔.๒ กระชับความสัมพันธอันดีกับตางประเทศทุก ๆ ประเทศในโลกโดยไมเลือกระบบสังคม
ที่แตกตางกัน
๔.๓ ผสานงานการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญของ
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้เพื่อชวยขยายตลาดสงออกของประเทศใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
๔.๔ รับความชวยเหลือจากตางชาติ โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชนและความมั่นคง
ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
๔.๕ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสัญญาและการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับกาลสมัย ใหถูกตองยิ่งขึ้น
๔.๖ รวมมือกับองคการระหวางประเทศ ที่เปนประโยชนแกประเทศชาติและยึดมั่นในกฎบัตร
สหประชาชาติ
๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
๕.๑ พัฒนาพลังอํานาจของชาติใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพสูงทุกดานพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศทุกรูปแบบโดยใหสมดุลกับกําลังทางเศรษฐกิจของสังคมของชาติ
๕.๒ ใหกองทัพมีบทบาทในการพัฒนา และรวมมือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
๕.๓ พัฒ นาขีดความสามารถของกําลังพลโดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังพลหลักหรือประจําการ
จะตองยึดหลักคุณภาพเหนือปริมาณ สวนกําลังพลสํารองจะตองฟนฟูอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการปองกันและพัฒนาประเทศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๕.๔ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคาและ
ประหยัด
๕.๕ ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ด า นสวั ส ดิ ก ารของทหารให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ด า นที่ อ ยู อ าศั ย
การรักษาพยาบาล การกีฬาและอื่น ๆ ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย
ยิ่งขึ้น
๕.๖ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางกวางขวางตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกอยางสูงในการรับผิดชอบตอชาติศาสนา และพระมหากษัตริย
๕.๗ ปรับปรุงดานสวัสดิการ ขวัญ และกําลังใจ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพแกทหารผานศึก
๖. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๖.๑ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางแนนอน
และถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติและของโลก
๖.๒ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศนรวมทั้ง
ทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๖.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบันและอนาคต
๖.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิม และ
อนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว
๖.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอใหเกิด
ผลเสียตอภาวะแวดลอม และมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
๗. นโยบายดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๗.๑ ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของเกษตรกร ชาวนาชาวไรอยางเปนระบบและเปนธรรม
๗.๒ ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ใหทุเลาเบาบางลงจนหมดสิ้นไป
ดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๓ สนับสนุนสถาบันการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเขมแข็งขึ้น ทั้งดานการผลิต
และการจําหนายตลอดจนการบริหารงานองคการ
๗.๔ สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทันกับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับอัตราภาษี
เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพใหสูงขึ้น
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๗.๕ สงเสริมใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่ใชในการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี และ
ยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางเพียงพอ
๗.๖ สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรรายยอย ในชนบทของประชาชน เพื่อหารายได
เสริมครอบครัว และชุมชุน
๗.๗ สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยะประเทศตลอดจน
สนับสนุนการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๗.๘ สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการสงออกของการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
๗.๙ เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปนพื้นฐานตลอดจนสาธารณูปโภคใหพอเพียง
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
๗.๑๐ ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวดเพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติตามมาตรฐานสากล ดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๘. นโยบายดานแรงงาน - สวัสดิการสังคม
๘.๑ แกไ ขปรับ ปรุง กฎหมาย ประกาศ และคํา สั่ง ที่ไ มเปน ธรรมเกี่ยวกับ แรงงาน และ
สาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
๘.๒ ขยายการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหม ากขึ้น และขจัด การกีดกันการเขาทํางาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขจัดการขูดรีดแรงงานใหหมดสิ้นไป ปรับปรุงอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
ใหเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพและความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
๘.๓ เพิ่มความมั่นคงในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่ทํางาน
ในประเทศและตางประเทศ
๘.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคมและชมรมที่เปนประชาธิปไตย
เปนประโยชนตอสังคม และความมั่นคงของชาติ
๘.๕ สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เรียกรองความเปนธรรมและผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
๘.๖ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิ และ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงได ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
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๘.๗ ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
๘.๘ สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
ทั้งแบบ ทวิภาคี และไตรภาคี ใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
๘.๙ จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการ ใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชแรงงาน
๙. นโยบายดานการกีฬา
๙.๑ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกํ า ลั ง กาย และเล น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
โดยการสรางสถานที่ฝกที่แขงขัน และพักผอนสาธารณะใหพอเพียง โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ
๙.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐานเพื่อการแขงขันสมัครเลน และอาชีพดวยการจัดงบประมาณอุดหนุน
ใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการบริการ
๙.๓ สรางขวัญและกําลังใจแกนกั กีฬาที่นาํ ชื่อเสียงมาสูประเทศและนักกีฬาที่ไปแขงขันในสนาม
ของทีมชาติใหมีมาตรฐานการครองชีพและความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๙.๔ สงเสริมการเลนกีฬาของประชาชนตั้งแตเยาววัย ดวยมาตรฐานการเลนที่ถูกตองเปนสากล
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตอุปกรณกีฬาภายในประเทศใหไดมาตรฐานและราคาถูกรวมทั้งตั้งศูนยกีฬา
ระดับนานาชาติเพื่อเปนที่ซอม ฝกสอน และเก็บตัวนักกีฬาระดับชาติ
๑๐. นโยบายดานการศึกษา
๑๐.๑ ใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของสัง คม สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนใหทันสมัยยิ่ง ขึ้นตลอดจนขยายการศึกษาใหเขาถึงชนบท
ที่หางไกลอยางทั่วถึง
๑๐.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้นโดยสอดคลองกับสภาพความเจริญพัฒนาของสังคม
และเศรษฐกิจ
๑๐.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสําคัญตอการพัฒนาในอนาคต
เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
๑๐.๔ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
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๑๐.๕ สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้น
โดยพึ่งตนเอง
๑๐.๖ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแก ครู อาจารย
และบุคลากร ทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคง และภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๑๐.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินการทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหกาวหนาและคลองตัว
ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๑.๑ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อประโยชน
ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๑.๒ สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ที่ เ ป น ประโยชน ข องชาติ กั บ นานาชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
๑๑.๓ พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพและปริมาณพอเพียงกับ
ความตองการของชาติ
๑๑.๔ สนับสนุนและสงเสริมบทบาทของเอกชนใหมีสวนรวมในโครงการพัฒนาและใชเทคโนโลยี
ในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
๑๒. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
๑๒.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหหญิงและ
ชายมีสิทธิเทาเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
๑๒.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
๑๒.๓ คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม
และปองกันมิใหเด็กและเยาวชน สตรี ไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๒.๔ สนับสนุนใหมีการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส ในการประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงปลอดภัย
๑๒.๕ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลุ ม ชมรมของเยาวชน และผู ด อ ยโอกาสตลอดจนส ง เสริ ม
ใหสื่อมวลชนมีบทบาทในการปองกันแกไขปญหา และพัฒนาเยาวชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข
รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอบังคับพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา” เขียนเปน
ภาษาอั ง กฤษว า “PROGRESSIVE DEMOCRATIC NATION PARTY” ชื่ อ ย อ ภาษาไทย “ชปก.”
ชื่อยอภาษาอังกฤษ “PDN.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา ใชเครื่องหมายวงกลม ๒ วง วงนอกสีแดง
วงในสีน้ําเงิน ระหวางวงมีชื่อพรรคเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในวงกลมมีแผนที่ประเทศไทยสีฟา
และภายในแผนที่ประเทศไทยมีพานรัฐธรรมนูญวางอยูบนแทน ดังภาพ

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
- สีของวงกลมทั้งสองวง และสีระหวางวงกลมเปนสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน
แทนสีทั้งสามของธงชาติ
- แผนที่ประเทศไทยเปนสีฟา หมายถึง ชาติไทยทั้งชาติมีความสงบสุขรมเย็น
และกาวหนา
- รัฐธรรมนูญ มีความหมายถึงความกาวหนาทางการเมือง และการรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๖๓/๗๕ หมูบานซื่อตรงเสนา ซอยพหลโยธิน ๓๒
ถนนเสนานิคม ๑ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๙๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรค.......-..........ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค..........-..........
ลําดับที่ .....-......จังหวัด.........-.......”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัด คาน
หรือไมก็ตาม ใหมหี นังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง
หรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคทั้ง หมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไ ดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ ง จนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง
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หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหพรรคไดกาวไปสู
การมีบ ทบาททางการเมื องและเขาสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสง เสริมและสนับ สนุนการรวมตัว กันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือ ง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง
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ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมืองดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการสร า งองค ก รพรรคให เ ติ บ ใหญ ด ว ยการเสี ย สละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง
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ขอ ๒๐ การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริห ารพรรคใหดําเนิน การในที่ป ระชุม ใหญพรรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบจํ า นวนตามที่
กํ า หนดใน (๑) ซึ่ ง ในการเสนอชื่ อ ผู เ ข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะตํ า แหน ง
ตองมีผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ เลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตาม ขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง
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หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรค ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของ
ที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใหเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
แตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น
หรือผลประโยชนอื่นใด ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตง ตั้ง และถอดถอนผูป ฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและ
คณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบ ในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปน ผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ มร ว มระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ การของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มี อํานาจหนาที่รับ ผิด ชอบตามที่ เลขาธิการพรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรค สงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง หนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ เ ป น ที่ ทํ า การสาขาพรรคการเมื อ ง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรค
การเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
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ขอ ๒๙ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลื อกประธานสาขาพรรคเป น ลํ าดั บ แรกแล ว เลือ กรองประธานหนึ่ ง คนและ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการสาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมา
ลําดับตนทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ป ระชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ป ระชุม ใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย
บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธาน
สาขาพรรคแตงตัง้ กรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วา ง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใด คนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน ง ทั้ ง คณะ ใหป ระธานสาขาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรค ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ
ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนิน การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตอ งมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุม ไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตน ทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาลําดับ ตน ไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ ถัด มาทําหนาที่แ ทน
ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณี
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอ ไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณา
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าร ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุมดวย
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราวให ป ระธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปน ผู กําหนดวั น เวลา หรือเรียกประชุม เปน พิ เศษอี กก็ไ ดต ามความจํ าเปน หรือ ตามคําร องขอของ
คณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ
จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมี
การทําบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมือง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จ ารณาขอ กล าวหาสมาชิ กต อ งให โ อกาสแก ผู ถู กกล า วหาแกข อ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยกาวหนา จํานวน ๑๘ คน คือ
๑. นายวิชิต ดิษฐประสพ
หัวหนาพรรค
๒. นายพิสิษฐ นาคํา
รองหัวหนาพรรค
๓. นายจิรชัย เชาวลิต
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวอมรทิพย ภูระยา
รองเลขาธิการพรรค
๕. นายสมชาย แยมเกษร
เหรัญญิกพรรค
๖. นายฤทธิพงศ ดิษฐประสพ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายชายวิสิทธิ์ เสือสืบพันธ
โฆษกพรรค
๘. นายเมธัส วันหลั่ง
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสําราญ ชางนอย
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ง
๑๐. นายสามารถ จวงใจดี
๑๑. นายธวัฒน ยืนชีวิต
๑๒. นายอุดม อิ่มใจ
๑๓. นายอนุอรรถ วันทอง
๑๔. นายพิรม วีรงคเสนีย
๑๕. นายสมพร ประเสริฐสม
๑๖. นายจันทรเพชร ฝงนิล
๑๗. นายสุทัศน จอกสุวรรณ
๑๘. นายธเนศ อมตวณิช
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

