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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังเกษตรกรไทย
ดว ยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็ น ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังเกษตรกรไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔ /๒๕๕๗ ตั้งแต
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทย ดังนี้
นโยบายพรรคพลังเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรคพลั ง เกษตรกรไทยได กํ า หนดนโยบายพรรคเพื่ อ เป น แนวทางในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ทางการเมืองของพรรคทั้งหมด ๑๘ ขอ ดังนี้
๑. สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
๒. สงเสริมหลัก เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพแกประชาชนชาวไทย
๓. รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชนชาติไทย
๔. จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือสิ่งอื่นใด
๕. เคารพหลักความเชื่อทางศาสนาทุกศาสนาและสงเสริมหลักปฏิบัติหรือพิธีกรรมทุกศาสนา
๖. เคารพหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๗. ยึดมั่นในระบบรัฐสภาอันจะสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเกษตรกรไทย
๘. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบานเมือง
๙. สงเสริม สนับสนุน วิชาชีพการเกษตรใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และรักษาสิทธิและผลประโยชน
ของเกษตรกร
๑๐. ผลั ก ดั น พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง เกษตรกรไทยเพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกรไทย
ใหมีคุณภาพชีวิตและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
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๑๑. สงเสริมพลังเกษตรกรไทยทุกระดับ ทั้งตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ใหมีฐานะ
เปน สภาคูขนานมีบ ทบาทแนะนํา สง เสริมการดําเนินนโยบายและกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับ เกษตรกร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันและเปนหนวยสอดสอง
การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๑๒. พักหนี้เงินกูในระบบเพื่อการเกษตรกร เงินกูที่อยูอาศัย วงเงินกูรวมรายละไมเกินหนึ่งลานบาท
แกเกษตรกรเปนระยะเวลาหาป
๑๓. ปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนสงเสริมการศึกษาทุกระดับ และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ใหเปนหนึ่งในอาเซียน
๑๔. ปรับปรุง จัดการ บริการกิจการเทคโนโลยีการสื่อสารใหมีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ
๑๕. กอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟา ถนน ประปา ใหสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นที่คมนาคมหลัก คมนาคมเพื่อการเกษตร
๑๖. เพิ่มพื้นที่สีเขียวแกเมือง ปลูกปาเพิ่มเติมสําหรับพื้นที่ปาตนน้ํา
๑๗. สง เสริม การอบรมเรียนรูกระบวนการประชาธิปไตย และการศึกษาอบรมใหความรู
เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริแก สมาชิก และประชาชนทั่วไป
๑๘. เสริ ม สร า งศั ก ยภาพการบริ ห ารและการบริ ก ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ
ขอบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทยนีต้ ั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทยนี้
“พรรค” หมายความวา พรรคพลังเกษตรกรไทย
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคพลังเกษตรกรไทย
“สาขาพรรค” หมายความวา สาขาพรรคพลังเกษตรกรไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกพรรคพลังเกษตรกรไทย
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“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทย
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคพลังเกษตรกรไทย
“รองหัวหนาพรรค” หมายความวา รองหัวหนาพรรคพลังเกษตรกรไทย
“เลขาธิการพรรค” หมายความวา เลขาธิการพรรคพลังเกษตรกรไทย
“รองเลขาธิการพรรค” หมายความวา รองเลขาธิการพรรคพลังเกษตรกรไทย
“เหรัญญิกพรรค” หมายความวา เหรัญญิกพรรคพลังเกษตรกรไทย
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความวา นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังเกษตรกรไทย
“โฆษกพรรค” หมายความวา โฆษกพรรคพลังเกษตรกรไทย
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความวา กรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทย
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาพรรคพลังเกษตรกรไทย
“ประธานสาขาพรรค” หมายความวา ประธานสาขาพรรคพลังเกษตรกรไทย
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับพรรคนี้ใหเรียกวา “พรรคพลังเกษตรกรไทย” มีชื่อยอวา
“พกกท.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “PHALANGKASEATTAKHONTHAI PARTY” .ชื่อยอภาษาอังกฤษวา
“PKP.”

(๑) ใหใชเครื่องหมายพรรค ตนขาวใบสีเขียว รวงขาวสีเหลืองทอง ดานลางมีขอความวา
พรรคพลังเกษตรกรไทย ดวยอักษรสีเขียว
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(๒) สัญลักษณเครื่องหมายตาง ๆ ตนขาวสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณของ
ผลทางการเกษตรของเกษตรกรไทย
รวงขาวสีเหลืองทอง หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่งของเกษตรกรในอนาคต
อั ก ษร “พรรคพลั ง เกษตรกรไทย” สี เ ขี ย ว หมายถึ ง ความมุ ง มั่ น รวมพลั ง
เปนหนึ่งเดียวกันของเกษตรกรไทย
ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคพลังเกษตรกรไทยตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๗๕ หมู ๕ ตําบลปาแงะ
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย ๕๗๑๙๐
ขอ ๖ สาขาพรรคที่ไดรับอนุมัติจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกชื่อวา “สาขาพรรคพลังเกษตรกรไทย
ลําดับที่.......จังหวัด........................”
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๗ ในวันสมัครเปนสมาชิกพรรคบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกพรรค
(๑) มี สัญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิด หรือ โดยการแปลงสั ญ ชาติซึ่ ง ได สัญ ชาติ ไ ทยมาแล ว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
(๕) ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถหรือบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยกระทําความผิดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเวนแตความผิดฐาน
ลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแตถามีเหตุผลจําเปน
เปนกรณีพิเศษคณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณารับผูขาดคุณสมบัติตามขอนี้ใหเปนสมาชิกก็ได
(๘) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๙) มิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นในวันสมัครเปนสมาชิก
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ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกใหยื่น ใบสมัครดว ยตนเอง พรอมดว ยเอกสารที่น ายทะเบียน
พรรคการเมือ งกํา หนด และให คํา รับ รองวาตนเองไมไ ดเป น สมาชิ กพรรคการเมื องอื่น ในวั น ที่ส มัค ร
โดยยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก ณ สํานักงานใหญหรือตอประธานสาขาพรรค ณ ที่ทําการสาขาพรรค
โดยมีสมาชิกพรรคไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรอง
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครแลวถาเห็นวามีคุณสมบัติครบถวนใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ
ใหรับเปนสมาชิกแลว ใหลงทะเบียนผูนั้นเปนสมาชิกพรรคและออกบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคใหไ ว
เปนหลักฐาน
การสมัครเปนสมาชิกที่สาขาพรรคเมื่อประธานสาขาพรรคไดรับใบสมัครแลวถาเห็นวา
มีคุณสมบัติครบถวนใหเสนอชื่อตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) แลวดําเนินการ
ตามวรรคสองตอไป
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย ยื่นตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาโดยเก็บคํารอง
คัดคานนั้นเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกโดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยไมชักชาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารใหถือวาสิ้นสุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่ น ใบลาออกต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคและมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
สํานักงานใหญพรรคลงทะเบียน รับใบลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับพรรคขอ ๗
(๔) พรรคมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือ
มีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
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การลาออกจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้นสุดสภาพตาม (๔) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
มติข องพรรคตองเปน มติข องที่ป ระชุมรว มคณะกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้น
ไดยื่นอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติคัดคานดังกลาวมิไดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกสภาพสิ้นสุดตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามขอ ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพพรรคตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรครั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
พรรคตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๓ สมาชิกมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญของพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
(๓) มี สิ ทธิ ขอสมัค รรั บ เลื อกตั้ง ในนามของพรรคในการเลือ กตั้ ง ทั้ง ปวงที่ร าษฎร
เปนผูใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
(๔) มีสิทธิในการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอพรรค
(๕) มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ ของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

(๖) มีสิทธิใชชื่อพรรค สัญลักษณพรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง แตทั้งนี้
ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคกอน
ขอ ๑๔ สมาชิกมีหนาที่จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามขอบังคับพรรคอยางเครงครัด
(๒) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไมปฏิบัติไปในทางที่จะนําความเสื่อมเสียมาสูพรรค
(๓) สนับสนุนสงเสริมและเผยแพรนโยบายและอุดมการณของพรรค
(๔) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) รวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคดวยความเต็มใจและเต็มกําลังความสามารถ
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ พรรคมีความรับผิดชอบตอสมาชิก ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง เพื่อใหพรรคกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัด สงเสริม สถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพในการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัวรวมทั้งจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหแก
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมื อ งแก ส มาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
อาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและบุคคลทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของสมาชิก
และผูสนใจยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมการรวมกลุมกันของสมาชิกแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนิน กิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยจรรยาบรรณของสมาชิก
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่นในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิก พรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค จะต อ ง
ไมวิพากษวิจารณโจมตีสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคการของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปด
ความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรค ทั้งนี้
ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรครับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดลงมติไวไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบของพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรน ในการสรางองคกรพรรคใหเติบ ใหญดว ยความเสียสละ
และใหความรูสรางความเขาใจของพรรคตอบุคคลอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และ
มีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคนและไมเกินสิบหาคนซึ่งประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคตั้งแตสองคนแตไมเกินสี่คน
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคไมเกินสองคน
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารพรรคไมเกินสี่คน
ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคจนครบตามจํ า นวน
ที่กําหนดไว (๑) ซึ่งการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมี
ผูเขารวมประชุมรับรองไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมือง หรือวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับการแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพนตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทน
หัวหนาพรรค ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุม ใหญเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทัง้ คณะยกเวน (๒) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับการแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีมีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริห ารพรรคที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ไ ปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญ
(๒) ออกกฎระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

(๓) ควบคุมไมใหพรรค และผูซึ่งพรรคสงเขารับสมัครเลือกตั้งใชเกินวงเงินที่กฎหมาย
กําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาขิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูรับสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อ
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาขิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรแกผูรับสมัครเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่ไดจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการ ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญของพรรคอยางนอยปละหนึ่ง ครั้ง และรายงาน
กิจการดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
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(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรค
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเ รียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานในที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการ
ในนามของพรรคไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(จ) เป น ผู แ ทนของพรรคในการดํ า เนิ น กิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก
เพื่อการนี้หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
(ฉ) แตงตั้งผูอํานวยการพรรคและรองผูอํานวยการพรรคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรค
(ช) อํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่และรับ ผิด ชอบงานตามที่หัว หนาพรรคหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่
หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญ
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีหนี้สินทรัพยสิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๖) นายทะเบียนสมาขิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจาก
ตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธเี ลือกสมาชิกเพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัค รรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมื องและแบบแบง เขตเลือ กตั้ง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง
ใหกรรมการคัด เลือกผูสมัครรับ เลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่สงผูใดลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรค ใหสมาชิกพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ภายหลัง ประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหผูที่ไ ดรับ เลือกตั้งเปน ประธานสาขาพรรค
สงรายงานแสดงที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และรายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรค
หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรค ไปยังหัวหนาพรรคการเมืองเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม แลวแตกรณี และอาจไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานสาขาพรรคและ
กรรมการอื่น ๆ จนครบตาม (๑)
การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมที ะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปฏิทิน
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(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
ทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัด ของและแนวทางแกไ ขที่สาขาพรรคประสบปญ หาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่ อ บุ ค คลสมควรรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนโครงการและผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุก ๆ รอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปฏิทิน
ขอ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ท ธิยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลบังคับใช
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
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(๓) เลขานุการพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานการประชุมตอที่ประชุมสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม รายรับ รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินของสาขาพรรคและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับ ผิดชอบทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ๆ ของพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
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ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการสาขาพรรคว า งลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหประธานสาขาพรรคแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวา
จะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับการแจง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองประธาน
สาขาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนประธานสาขาพรรค ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการพรรค
ที่เหลืออยูเลือกกรรมการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทนโดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ประธานสาขาพรรคแทนตําแหนง ที่วางภายในเกาสิบ วัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ แจงการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่ พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหนงเพื่อปฏิบัติ ห นา ที่ไ ปจนกวา นายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิก
สาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๕ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนตัวแทนสาขาพรรคนั้น
เขารวมประชุมใหญข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดเขารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๖ ใหจัดประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปและ
รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๗ เมื่อมีการดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดไวในขอ ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หมวด ๑๐
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๓๘ คณะกรรมการบริหารพรรคจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนผูแทนสภาราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวา
หนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู หรือสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อขอใหมี
การประชุมวิสามัญของพรรคได
ขอ ๓๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคมี ดังนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๐ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๓๙ มาไมนอยกวาสองรอยคนจึงจะเปน
องคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๑ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการกันเองคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขานุการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนหนึ่งคนใดแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๒ การดําเนินการกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ
นโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนงานดําเนินงานของพรรคในปถัดไป แผนการหารายไดของพรรค แผนงาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวา
สี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอ ๔๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิก
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคําขอ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอเปดประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานในที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือปฏิบัติหนาที่ไมไดใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

ทําหนาที่แทน ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดทําหนาที่แทน
ขอ ๔๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวา
จะเปนการเลือกตัง้ ทั่วไปหรือแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคจัดใหมกี ารประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อ ใหค วามเห็น ชอบเสนอชื่ อ บุค คลสมควรได รับ การพิจารณาใหเ ปน ผู รับ สมัค รเลื อกตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู ในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคนั้น ๆ
ขอ ๔๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม และใหเลขานุการ
สาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๑ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลว งหนาไมนอยกวาเจ็ด วัน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกิน กึ่งหนึ่ง รวมกัน ขอใหเปด ประชุมเปนพิเ ศษ
ในการขอเปดประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุมถาประธานสาขาพรรคไมมาประชุมหรือปฏิบัติหนาที่ไมไดใหรองประธานสาขาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน ใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
การจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการจัดทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีมีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๖ บัญชีพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญ ชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบ หาวัน นับแตวัน
สิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค อัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๗ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอัน คํานวณเปนเงินได ที่ไ ดจากการจัด
กิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาค
แกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินรายไดจากทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๘ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป โดยใหคณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
อัตราคาบํารุงพรรคดังกลาว ตลอดจนชวงเวลาการเก็บคาบํารุงพรรค ทั้งนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค
ขอ ๕๙ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๐ การกลาวหาสมาชิกพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําหนังสือถึงหัวหนาพรรคและมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๑ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๐ ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจยกขอกลาวหานั้นเสียก็ได แตถาสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมรายงาน
การสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหา คน เปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคได
ขอ ๖๒ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสสมาชิกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๓ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗

ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นสมควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินจิ ฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๔ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๓ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๕ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะกระทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๗ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๘ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงรายโดยเทาเทียมกัน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังเกษตรกรไทย จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
๑. นายระเดนคัมภีร จันทรใจ
หัวหนาพรรค
๒. นายประวีร ยามี
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๘ ง
๓. นายดวงคํา ยศศรีวงค
๔. นายเอกสิทธิ์ ยากับ
๕. นายเวียน จันทรใจ
๖. นายมนตรี ใจนอย
๗. นายมานพ นักหลอ
๘. นายผวาด หลาปน
๙. นายสิทธิศักดิ์ ดวงปญญา
๑๐. นายสัญญา บุญเรือง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

