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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่อสหกรณไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ ตั้งแต
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อสหกรณไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อสหกรณไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิรูปประเทศไทยดวยวิถีทางสหกรณ
นโยบายพรรคเพื่ อสหกรณ ไ ทย มี เป า หมายโดยรวม ในการสนับ สนุ น และสง เสริม พั ฒ นา
ประชาชนไทย สังคมไทยใหมีจิตสํานึกตอตนเอง สวนรวม และประเทศชาติ ใหกาวเขาสูระเบียบของ
สังคมใหม โดยแนวคิดแหงคนรุน ใหม กลาวคือ การพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกของประชาชน ใหเกิด
คานิยมในการเสียสละเพื่อสังคม เพื่อสวนรวมของประเทศชาติ การเคารพรักษาระเบียบวินัย กฎหมาย
ความซื่อสัต ยกตัญู ยึด มั่น สัจจะ จริยธรรม คุณธรรม ความรับ ผิด ชอบตอตนเองและสว นรวม
ตามหลักการและอุด มการณสหกรณ รวมถึงการมีสว นรว มในการพัฒ นาระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อธํารงไวซึ่งความเปน เอกราช ตลอดทั้ง
ใหบังเกิดความสมบูรณพูนสุข ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และประชาชนทุกหมูเหลาเพิ่มพูน
ศัก ยภาพของประเทศไทยในเวที โ ลก โดยใช น โยบายทางการเมื อ งและการบริห ารเป น สาระสํ า คั ญ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยบนพื้นฐานของความเปนไทย โดยมีรายละเอียดนโยบายพรอม
ทั้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
นโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการของพรรคอยูบนพื้นฐานของ
การปฏิรูปการเมืองใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่เปนประชาธิปไตยสมบูรณแบบ
คือ ประชาชนตองมีสิทธิและหนาที่ มีบทบาทการกํากับตรวจสอบกลไกของรัฐ รวมทั้งประชาชนตองมีวินัย
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ทางการเมืองการปกครอง มีสิทธิและหนาที่บนบรรทัดฐานของกฎหมาย กฎระเบียบของสังคมที่มีเสรีภาพ
เสมอภาค จริยธรรม สามัคคีธรรมและดํารงไวซึ่งความยุติธรรม เพื่อใหเกิดความผาสุกของประชาชน
โดยเทิดทูนดํารงไว และปกปองรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
พรรคจะปฏิรูป การเมืองและการบริหารราชการของประเทศไทยอยางจริงจัง เพื่อเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาการปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม ประชาธิปไตยโดยมีแนวทาง ดังนี้
(๑) พรรคจะยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
โดยจะสรางเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาสถาบันการเมือง รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นใดที่จะนํามาสูความเปนประชาธิปไตย และปรับปรุงการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๒) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมความเปนอิสระของอํานาจอธิปไตยทั้งสาม ไดแกอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยแยกเปนอิสระแตสามารถสมดุลทางอํานาจตอกัน
และกัน โดยมุงเนนถึงสิทธิและเสรีภาพวาดวยหลักมนุษยธรรมสากล
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารราชการ โดยใหชุมชน
สามารถปกครองตนเองโดยระบบเลื อกตั้ง ผูบ ริห ารในแต ละชุม ชนตามวิ ถีท างระบอบประชาธิป ไตย
โดยรับฟงความเห็นของประชาชนสวนใหญของประเทศแตใหความสําคัญและปฏิบัติตอคนกลุมนอย
อยางเทาเทียมกัน
(๔) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการจัดการ และการปฏิรูป
ระบบราชการรวมถึงบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอันเปนการลดความซ้ําซอนในการบริหารงาน เพิ่มความ
สมบูรณแบบสามารถเอื้อประโยชน ความคลองตัวของการบริหารราชการแผนดิน และการใหบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการฝกอบรม ตรวจสอบพัฒนาการดานเจตคติและ
คานิยม พฤติกรรมของขาราชการ สรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการ โดยปรับปรุงพัฒนาโครงสราง
เงิน เดือนรายได สวัสดิก าร คุณภาพชีวิ ต และระบบการประเมิน ผลเพื่ อสง เสริม คนดีมี ความตั้ง ใจ
ใหกาวหนา ขจัดปญหาทุจริตคอรรัปชันใหนอยลงหรือใหหมดไปในที่สุด
(๕) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหความสําคัญยิ่ง ในการจัดสรรงบประมาณใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในอัตราที่สูงขึ้น และใหทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณของ
ตนเองได
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(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติ อ ย า งแท จ ริ ง เพื่ อ หาแนวทางที่ ดี ในการดํ า เนิ น การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ บางหนว ย ให มี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคยึด มั่น ในเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและรัฐ สวัสดิการโดยเนน แนวทางและอุด มการณ
สหกรณเปนหลักใหญ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเปนลําดับอยางเปนแบบแผนที่จะเอื้ออํานวยแกประชาชน
สวนใหญของประเทศ สรางพื้นฐานการพัฒนาการเกษตรใหเขมแข็งเสียกอนคือ ใหประชาชนคนไทยพอมี
พอกิน พอใช โดยใชอุป กรณเ ครื่องมือและวิธีการที่ป ระหยัด และมีป ระสิทธิภาพแลว จึง คอยพัฒ นา
สรางเสริม ความเจริญทางดานการพาณิชยการเกษตรอุตสาหกรรมเปนขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมดานการเกษตรใหมั่นคง พออยู พอกิน พอใช กอนที่
จะพัฒนาใหกาวหนาสอดคลองกับอนาคตของประเทศที่ตองเปนประเทศเกษตรอุตสาหกรรม โดยเรง
ปรับ ปรุง ป จจั ยการผลิ ต เพื่ อให ผลผลิต ตอพื้ น ที่เ พิ่ม ขึ้ น และลดตน ทุน การผลิต เพื่อ ใหสั ม พัน ธกั บ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงจัดตั้งตลาดกลาง พืชผลทางการเกษตรอันจะเปนการรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรและการประกันราคาสินคาเกษตรโดยอาศัยกลไกของสหกรณการเกษตร และ
พัฒนาระบบสหกรณการเกษตรใหเขมแข็งโดยมีรัฐเปนผูสนับสนุนทุนและการบริหารจัดการ
(๒) ปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจการลงทุนของเอกชน เปนการกระตุนการพัฒนาความเจริญของเศรษฐกิจของประเทศ
และสงเสริมใหประเทศไทยมีธุรกิจระหวางประเทศที่สามารถแขงขันกับนานาประเทศได รวมทั้งเปดรับ
การขยายตัวและเปดกวางการลงทุนเสรีจากตางประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(๓) สงเสริมการกระจายรายได การสรางงานสูภูมิภาคและชนบท โดยปรับปรุงงบประมาณ
รายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายนี้ รวมทั้งสรางความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อสราง ความเจริญ และเสถีย รภาพดา นเศรษฐกิ จ โดยแกไ ขกฎระเบีย บกฎหมายที่เป น อุป สรรค
เพื่อความคลองตัว และนําไปสูระบบที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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(๔) สนับสนุนและสงเสริมดานอุตสาหกรรม โดยจัดระเบียบแบงเขตสงเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตและการสงออก รวมทั้งจัดตั้งองคกรรวมระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อปรึกษาพัฒนาและ
ประสานงานในการดําเนินนโยบายดานอุตสาหกรรมใหสามารถดําเนินนโยบายตาง ๆ ไดรวดเร็วเหมาะสม
สอดคล องเปน ประโยชน ตอ เอกชนและประเทศชาติ มากที่สุ ด การส ง เสริม อุต สาหกรรมขนาดใหญ
อุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและสนามบินมาตรฐานที่ทันสมัย อูตอเรือ การเดินเรือ
และการสงสินคาทางอากาศเพื่อรองรับปริมาณการคาระหวางประเทศที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว และลด
การพึ่ ง พาการขนสง จากตางประเทศ เป น การรักษาเงิ น ตราจํานวนมหาศาลในแตล ะป นอกจากนี้
การสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และอุตสาหกรรมครัวเรือนสูภูมิภาค ใหขยายตัวอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนยสงเสริมการตลาดและการขายสินคาจากอุตสาหกรรมขนาดยอม
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๕) พรรคจะสนับ สนุนและสง เสริมพัฒนาการดานการเงิน การคลังและภาษีอากรของ
ประเทศใหเปนระบบสากล โดยใหมีการปรับโครงสรางระบบการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและมิให
จัดเก็บภาษีซ้ําซอน รวมถึงการเรงปรับ โครงสรางและลดภาษีเงินไดสวนบุคคล นิติบุคคล ภาษีและ
คาธรรมเนียม และการสงออกใหลดลงต่ําที่สุดเทาที่เปนไปได เพื่อเปนการลดภาระของเอกชนและนักลงทุน
เป น การขยายพื้น ฐานในการสนับ สนุน การลงทุ น ในประเทศจากต า งประเทศและเปน การขยายฐาน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการเงิน และการลงทุนในระดับโลกในระบบเสรีนิยมอยางเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ใหมีการปรับโครงสรางภาษีแ ละคาธรรมเนียมทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นนั้นไดรับ การแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการปรับปรุงการบริการประชาชน ดานสาธารณูปโภค
สิ่งแวดลอมและการบริการขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่ ง ต อ งผู ก พั น กั บ สภาวะสภาพสิ่ ง แวดล อ มจะพิ ทั ก ษ ป กป อ งดู แ ลความปลอดภั ย ของประชาชน
ดวยการรักษาสิ่งแวดลอม และขจัดมลพิษ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเปนของประชาชนและทองถิ่น
แตละทองถิ่น ใหชุมชนจัดการบริหาร ปรับปรุงรักษาทรัพยากรเหลานั้นดวยตนเอง หรือสงเสริมเอกชน
เปนผูลงทุน โดยรัฐเปนผูกํากับดูแลและอํานวยประโยชน ซึ่งรัฐจะตองดูแลอัตราคาสาธารณูปโภคที่มีผล
กับประชาชน
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๓. นโยบายดานตางประเทศ
พรรคจะสนับสนุนสงเสริม และยึดมั่นนโยบายอิสระ สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
เสริมสรางมิตรภาพกับนานาประเทศ โดยไมยึดถือขอแตกตางในลัทธิการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา
และสังคมโดยไมแทรกแซงความขัดแยงใด ๆ ของนานาประเทศ และสนับสนุนการระงับขอขัดแยงใด ๆ
ระหวางประเทศโดยสันติวิธีอีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและขอตกลงใด ๆ ที่มีกับนานาประเทศ
ตามมูลฐานแหงความเสมอภาค ยุติธรรม และยึดมั่นตอกฎบัตรสหประชาชาติ และปริญญาสากลวาดวย
“สิทธิม นุษยชน”รวมถึง การสนับ สนุน ความรวมมือในระหวางกลุม ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน
ในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๔. นโยบายดานความมั่นคง
พรรคสนับสนุนและสงเสริมใหประเทศมีความมั่นคง แข็งแกรง พรอมเพรียง และทันสมัย
กองทัพไทยภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนสิ่งรับประกันในความเปน
อธิปไตยและผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยพัฒนากองทัพใหมีขนาดเหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง พร อ มด ว ยกํ า ลั ง พลที่ มี ค วามรู ความสามารถและอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ที่ ทั น สมั ย
ในการปองกันประเทศ รวมถึงการผลิตอาวุธยุทโธปกรณเพื่อใชในราชการ เปนการลดคาใชจายดานอาวุธ
ยุทโธปกรณและอื่น ๆ จากตางประเทศ อีกทั้งมีนโยบายเปนมิตรไมรุกรานผูใดและปกปองประเทศชาติ
ไมใหผูใดรุกล้ําอธิปไตย และแกไขปญหาทางการทูตอยางสันติวิธี โดยจะประสานนโยบายการตางประเทศ
กับการทหารใหใกลชิดสอดคลองเหมาะสมไปในทางวิถีทางเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชกําลังทางทหาร
ไมวากรณีใดแตกองทัพไทย ตองมีความพรอมและขีดความสามารถในการปองกันตนเอง และผลประโยชน
ของประเทศจากการรุกรานของประเทศอื่น ๆ รวมถึงการใชกองทัพในการปราบปรามการกอการรายและ
การรักษาความสงบภายในประเทศ
๕. นโยบายดานสังคม
พรรคสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนใชหลักการและอุดมการณสหกรณ เปนแนวทาง
ในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสงเสริมประชาชนใหมีมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินชีวิตของประชาชน เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมใหเอื้ออํานวยตอการแกปญหาสังคม โดยตั้งและขยายสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในสวนการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น และใหมีตั้ง “กองทุนการศึกษาแหงชาติ”
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เพื่อเปนกองทุนสําหรับสนับสนุนดานการเงิน เพื่อการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สวนใหญของประเทศใหจบการศึกษาสายอาชีพชั้นสูงหรือจบการศึกษาปริญญาตรีเปนอยางนอย รวมทั้ง
ใหมีการขยายการศึกษานอกระบบ โดยยึดหลักของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Long Life Education)
โดยเนนใหทุกคนในสังคมมีระเบียบวินัยอันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พรรคจะสนับสนุนดานแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยปรับปรุงคาจาง รายได สวัสดิการ
คาจางขั้นต่ําตามสภาพคาครองชีพในแตละเวลาใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง โดยยึดหลักการ
การเพิ่มคาแรง แบบอัตรากาวหนาเปนหลักปฏิบัติ สงเสริมการดําเนินงานของสหภาพแรงงานกลุมแรงงาน
สภาองคการลูกจาง สมาคมนายจางและกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรูความชํานาญของผูใชแรงงาน
ใหมีมาตรฐาน ในชนชั้นกลางของประเทศ โดยการสรางรายไดทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการศึกษา
เพิ่มเติมทุก ๆ ดาน เพื่อพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานใหแขงขันกับนานาชาติได
พรรคจะสนับสนุนใหมีการขยาย “ระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน” เพื่อใหการรักษาบริการประชาชน
ผูมีร ายไดนอยทั่ว ไป เชน การจัด หนว ยแพทยเคลื่อนที่แ ละสนับ สนุน การรักษาโดยไมเสียคาใชจาย
แกผูยากจน เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่สาธารณสุขทุกสาขา ใหเพียงพอ
ตออัตราการเพิ่มของจํานวนประชากร รวมทั้งสนับสนุน อาสาสมัครดานสาธารณสุขและงบประมาณ
ใหเพียงพอ
พรรคจะดํารงไวซึ่งความศักดิ์สิทธิของกฎหมายผดุงไวซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคมและ
จะทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รางกาย สิทธิเสรีภาพ
และการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยประชาชนทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายไดรับการปฏิบัติแ ละ
ความคุมครองเชนเดียวกันและเทาเทียมกัน รวมถึงสงเสริมสิทธิความเทาเทียมความเสมอภาคทุกดานของ
สตรีและบุรุษ รวมทั้งสนับสนุนองคกรสตรีตาง ๆ พัฒนาสิทธิและใหโอกาสใหความชวยเหลือแกเด็ก สตรี
คนชรา ผูเสียเปรียบและผูดอยโอกาสในสังคม
๖. นโยบายกรุงเทพมหานคร
พรรคมี น โยบายในการแก ไ ขป ญ หาของคนเมื อ งหลวง เพื่ อ ลดความแออั ด ของชุ ม ชน
ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะสนับสนุนการสรางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในการขนสง
ประชาชนจากตนทางจนถึงปลายทางตามกําหนดและถึงที่หมายไดตามกําหนดเวลาที่แนนอน เชน ระบบ
ที่เปนรถไฟฟาใตดิน และบนพื้นที่ไมกีดขวางการจราจร ปรับปรุงการเดินรถประจําทางใหมีประสิทธิภาพ
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ในการรักษาเวลาเดินทาง ใหแนนอนสม่ําเสมอ ใหผูโดยสารไดรับความสะดวกสบายในการเดินทาง
และมี ค า โดยสารที่ เ หมาะสม และสนั บ สนุ น ขยายระบบทางด ว นให เ ชื่ อ มโยงกั น และขยายเส น ทาง
เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
๗. นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคง
พรรคจะเสริมสรางความเชื่อมั่นดานความมั่นคงระหวางประเทศเพื่อลดความหวาดระแวง
ระหวางประเทศในภูมิภาคลง โดยการเขารวมในเวทีการเจรจาดานความมั่นคงของอาเซียน การสงเสริม
ความสัมพันธระหวางกองทัพในกลุมสมาชิกอาเซียน และกับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะ
การวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทางทะเลรวมกันของชาติอาเซียน
พรรคจะสรางเสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกองทัพใหกาวทัน
กับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในดานตาง ๆ โดยการเสริมสรางคุณภาพของกําลังพล การยกระดับ
ขีดความสามารถของระบบอาวุธตาง ๆ และการปรับปรุงโครงสรางองคกรกองทัพใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณใหม โดยใหมีการบูรณาการดานกําลังพลเพื่อใหการจัดจํานวนอัตราและโครงสรางดานกําลังพล
ของกองทัพใหเหมาะสมกับสถานการณของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกําลังพลของกองทัพใหมี
ความเหมาะสม สรางกองทัพใหมีกองทัพที่มีขนาดกะทัดรัด และใหกองทัพชวยเหลือสังคมโดยการเขาไป
มีบทบาทในงานดานสิ่งแวดลอม บทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด
การคาของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการสงเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่เปาหมาย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๘. นโยบายดานสหกรณ
พรรคเชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณสหกรณวาเปนแนวทางที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยสหกรณตั้งอยูบน
คุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค
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ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคมและเอื้ออาทรตอผูอื่น พรรคจึงจะยึดแนวทาง
ดังกลาวกําหนดเปนนโยบาย ดังนี้
(๑) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ เนื่องจากเปนสถาบัน
เกษตรกรที่ดูแลชีวิตความเปนอยูของสมาชิกที่เปนเกษตร ๑๑ ลานครัวเรือน ใหมีการพัฒนาทั้งดาน
การผลิต การแปรรูป และการตลาดอยางครบวงจร โดยการสนับสนุนงบประมาณใหสหกรณการเกษตร
บริหารจัดการ และจัดทําโครงการพัฒนาจังหวัดละหนึ่งรอยลานบาท รวมถึงการขยายการจัดตั้งสหกรณ
การเกษตรจนถึงระดับตําบล
(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดตั้งและขยายการพัฒนาสหกรณออมทรัพย ทั้งในเขตเมือง
และชนบทเพื่อใหเปนสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทในการสรางการออมเงิน โดยใหประชาชนออมเงิน
เปนประจํา และรัฐสนับสนุนการออมอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเปนหลักประกันในอนาคต รวมถึงเปนสถาบัน
การเงิน ที่ชวยเหลือผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงแหลง เงิน ทุน ดอกเบี้ยต่ํา และสามารถพัฒนาเปน
ธนาคารชุมชนที่จะนําไปสูการจัดตั้ง “ธนาคารสหกรณ” ในอนาคต
(๓) พรรคจะสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณรานคาและบริการเพื่อสรางทางเลือกในรูปแบบ
สวัสดิการสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถลดคาครองชีพใหกับประชาชน
ที่มีรายไดต่ํา และชนชั้นกลางที่ทํางานประจําในเขตเมือง
(๔) พรรคจะดําเนินการแกไขระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของการดําเนินงาน
สหกรณเพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการผลักดันใหมีการจัดตั้ง
กระทรวงสหกรณเพื่อดูแลรับผิดชอบสหกรณทั่วประเทศ
ขอบังคับพรรคเพื่อสหกรณไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
.....................................
ขอบังคับพรรคเพื่อสหกรณไทย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณไทย
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและ
หลักเกณฑในการบริหารพรรค และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อสหกรณไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรค
การเมือง เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคเพื่อสหกรณไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา “PHUE SAHAGON THAI PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “พ.พสท” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “PST”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคเพื่อสหกรณไทย ใชเครื่องหมาย ดังนี้

(๒) โดยมีความหมายดังนี้
พรรคเพื่อสหกรณไทย

หมายถึง

ความรวมมือของสหกรณไทย

รูปฟนเฟอน รวงขาว

หมายถึง

การขับเคลื่อนประเทศและการเกษตร

รูปวงกลมสีรุง

หมายถึง

โดยความรวมมือของกระบวนการสหกรณไทย

ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๓๒๑/๕๒ หมูที่ ๗ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่อสหกรณไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
เพื่อสหกรณไทย ลําดับที่…… จังหวัด.....”

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไ ทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไ ทยโดยการแปลงสัญ ชาติซึ่ง ไดสัญชาติไ ทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแลวแตกรณี และให
สงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไ มรับ ผูใดเปนสมาชิกพรรคโดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุ
รายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไ มมีปญ หาขัด แยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรค และให ค วามร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับ สนุน สมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับ เลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิก
พรรค เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อัน จะสง ผลใหการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริย ทรงเปน ประมุข ตามวิถีทาง
ระบบรัฐสภาเปน ที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปราย หรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณ
สมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
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(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจ ของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 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
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) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุม
รับรองไมนอยกวาสิบคน
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ขอ ๒๑ กรรมการบริห ารพรรคการเมื องมีว าระการดํารงตําแหนง คราวละสี่ป นับ แตวัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ชุดใหม และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขามาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนง ทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ ง คณะ ให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทํา การหรือ สั่ง การใด ๆ เพื่อใหก ารดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
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(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบ
ของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เป น ผู เ สนอรายงานต อคณะกรรมการบริห ารพรรค ที่ป ระชุ ม ร ว มคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงิน ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
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ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค สงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และ
ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการสาขาพรรคการเมือง
ไปยังหัว หนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับ อนุมัติแลว ให
หัว หนาพรรคมีห นั ง สือแจ ง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการ บริหารพรรคอนุมัติ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมื อ งมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละสี่ ป นั บ แต วั น ที่
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ รองการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ ง หรื อ นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองชุดใหม และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธาน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ ค คลที่ จะไดรั บ เลื อ กตั้ ง เป น คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ งมีผู รั บ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
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(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามวั น
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนามของ
สาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชี
ทรัพยสินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค หรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนง
ที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองประธานสาขาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรค
แทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไ ดรับแจงตอบรับ การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง
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ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจในการ
เรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณี ที่ ไ ม มี ก รรมการสาขาพรรคเหลื อ อยู หรื อ มี แ ต ไ ม ยิ น ยอมดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายให
สมาชิกสาขาพรรคจํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้ น เข า ร ว มประชุ ม ใหญ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ใหญ
ไดใหมอบหมายใหรองประธาน สาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญต องมีสมาชิ กตามขอ ๔๐ มาประชุม ไม นอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หนา พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทนถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
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ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (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 และระเบียบวาระการ
ประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง หมดร ว มกัน ขอให เ ป ด ประชุ มเป น พิเ ศษ ในการขอให มี ป ระชุ ม พิเ ศษจะต อ งมีว าระหรื อ ประเด็ น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๔๖ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งมี ก รรมการบริ ห ารพรรคมาประชุ ม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ใหหัว หนาพรรคเปนประธานที่ป ระชุม ถาหัว หนาพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการ
ในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ การพรรคไม มาประชุ มหรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได ก็ ให รองเลขาธิ การพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตองจัด ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ มเลื อกกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ป ระชุ ม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรอง
ประธานสาขาพรรคทํ า หน า ที่ แ ทนและให เ ลขานุ ก ารสาขาพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บ รองความถู ก ต อ ง ตลอดจนจั ด ส ง บั ญ ชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุง พรรคประจําป สว นอัต ราที่ จะเก็บ เทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และการประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล หัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตง ตั้ง กรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคน เปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิก ต องใหโ อกาสแก ผู ถู กกล าวหาแก ขอ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริการพรรคถือเปนที่สุด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรค เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสหกรณไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสหกรณไทย จํานวน ๘ คน ดังนี้
๑. นายพรชัย อินทรสุข
หัวหนาพรรค
๒. วาที่รอยตรี ไพรวรรณ จันทร
รองหัวหนาพรรค
๓. นางสาวอารีย ทวนทัย
เลขาธิการพรรค
๔. นางสาวรุงทิวา สูงปานเขา
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวเพลินทิพย หลวงราช
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวบุญลือ ทวนทัย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง
๗. นายสุรศักดิ์ อินหาดกรวด
๘. นายชลวิทย ออนตา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

