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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคกาวไกล
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ข อ บั ง คั บ พรรค และคณะกรรมการบริ ห ารพรรคก า วไกล ลงวั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๖๓ โดยมี
คณะกรรมการบริหารพรรคกาวไกล จํานวน ๑๐ คน และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคกาวไกล ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณี นายราเชนธร ติยะวัชรพงศ หัวหนาพรรคกาวไกล
เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรคกาวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) เปนเหตุใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคกาวไกลที่เหลืออยูจํานวน ๙ คน พนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒)
บัดนี้ พรรคกาวไกลไดมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหาร
พรรคกาวไกลตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ที่ประชุมใหญวิสามัญพรรคกาวไกล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ไดมีมติ ดังนี้
๑. แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคกาวไกล คําประกาศอุดมการณทางการเมือง และนโยบาย
ของพรรคการเมือง ดังนี้
ขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคกาวไกล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ไดมีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓)”
ขอ ๒ ขอความนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรคการเมือง
เปนตนไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง
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ขอ ๓ ใหยกเลิก “ขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓” ทั้งฉบับ
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ขอบังคับพรรค” หมายความวา ขอบังคับพรรคกาวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ และหมายความรวมถึง
ขอบังคับพรรคกาวไกลฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย
“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร หรืออยางอื่นทํานองเดียวกัน
“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพรรคกาวไกล
“ประธานกรรมการวินัยสมาชิกพรรค” หมายความวา ประธานกรรมการวินัยสมาชิก
พรรคกาวไกล และหมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคกําหนดใหปฏิบัติหนาที่แทน
เปนการเฉพาะคราวดวย
“เลขาธิการพรรค” หมายความ เลขาธิการพรรคกาวไกล
“สมาชิกพรรค” หมายความวา สมาชิกพรรคกาวไกล
“หัวหนาพรรค” หมายความวา หัวหนาพรรคกาวไกล
“หนังสือ” หมายความรวมถึง การแสดงเจตนาของพรรคกับสมาชิกที่เปนขอความ
ซึ่งสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร หรืออยางอื่นทํานองเดียวกัน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรคกาวไกล” มีชื่อยอวา “ก.ก.” เขียนเปน
ภาษาอังกฤษวา “ Move Forward Party” มีชื่อยอในภาษาอังกฤษวา “MFP.”
ขอ ๖ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนหัวลูกศรซอนกันสองชั้น ปรากฏอยูเหนือชื่อพรรค
และมีตัวอักษรภาษาไทยคําวา “พรรคกาวไกล” ซึ่งเปนชื่อพรรคภาษาไทยปรากฏอยูดานลางหัวลูกศรดังกลาว
โดยใชสีสมเปนสีของหัวลูกศร และใชสีน้ําเงินเปนสีของตัวอักษรชื่อพรรคภาษาไทย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง
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ความหมาย
คําวา “กาวไกล” สื่อถึงการขับเคลื่อนไปขางหนาสูอนาคต โดยเครื่องหมายพรรคมีลักษณะ
เปนหัวลูกศรสีสม หมายถึงหัวลูกศรที่พรอมพุงไปยังเปาหมายที่อยูขางหนา กอปรกับสีสมหมายถึง
“แสงสวางแหงรุงอรุณ”
ขอ ๗ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๒ ซอยเพชรเกษม ๔๗/๒ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๖๐
ขอ ๘ สาขาพรรคที่ไดรับอนุมัติจัดตั้ง ณ เขตเลือกตั้งใด ใหเรียกชื่อวา “สาขาพรรคกาวไกลจังหวัด...”
หรือ “สาขาพรรคกาวไกลจังหวัด ..... เขต ...” ตามแตกรณี และตัวแทนพรรคประจําจังหวัดที่ไดรับอนุมัติ
จัดตั้ง ณ เขตเลือกตั้งใด ใหเรียกชื่อวา “ตัวแทนพรรคกาวไกลประจําจังหวัด... เขต...”
ลักษณะ ๑
คําประกาศอุดมการณทางการเมือง
ขอ ๙ อุดมการณทางการเมืองของพรรคกาวไกล คือ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
พรรคกา วไกลยึด มั่น ในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข นิติรัฐ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความเสมอภาคทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
การกระจายอํานาจทางปกครอง ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจเสรี
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปราศจากการผูกขาด การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางระบบสวัสดิการ และการสรางโอกาสใหแกมนุษย
ในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแตเกิดจนตาย
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พรรคกาวไกลเชื่อมั่นวามนุษยมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา มนุษยมีสิทธิในการใฝฝน
ถึงสังคมที่ดีกวา และมนุษยมีความชอบธรรมสูงสุดในการกําหนดอนาคตของตนเองและสังคม
พรรคกาวไกลเชื่อมั่นในความเปนไปได โลกยุคใหม สังคมใหม และการเมืองแบบใหม เปนไปไดเสมอ
พรรคกาวไกลยืนยันหลักการประชาชนเปนผูทรงอํานาจสูงสุด การใชอํานาจรัฐตองสัมพันธ
ยึดโยงกับประชาชน
การดําเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกพรรคเปนสําคัญ โดยสงเสริม
ประชาธิปไตยภายในพรรคพรอมไปกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ลักษณะ ๒
นโยบายของพรรค
ขอ ๑๐ นโยบายของพรรคกาวไกล มีดังตอไปนี้
(๑) นโยบายดานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
พรรคกาวไกลมุงแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลาย
ใหสอดคลอ งกับ ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พระมหากษั ต ริยทรงเปน ประมุข และหลักสิ ทธิม นุษยชน
โดยจะผลักดันใหมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดจัดทํารัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มา กระบวนการจัดทํา และเนื้อหา
ตามมาตรฐานสากล เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เปนฉันทามติรวมกันของคนในสังคม และระเบียบ
การเมืองการปกครองที่ทุกฝายยอมรับกันได และปองกันไมใหมีการกระทําหรือบทบัญญัติตามกฎหมาย
ในทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยมีที่มาตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชน มีบทบัญญัติที่วา ดวยการลบลางผลพวงของรัฐประหาร และตอตาน
การแยงชิงอํานาจสูงสุดของประชาชน แกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งระบบ ปรับปรุงวิธีการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
และสามารถบริหารราชการในสถานการณจําเปนและวิกฤติไดไปพรอมกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล มุงดําเนินการปฏิรูปหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรมและการรักษา
ความมั่นคงของรัฐใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนดําเนินการและอนุวัตการ
ตามขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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(๒) นโยบายปฏิรูปกองทัพ
พรรคก าวไกลสนับ สนุน หลั กรัฐ บาลพลเรือนมีอํ านาจควบคุม เหนือ กองทั พ
ผลักดันใหยกเลิกระบบเกณฑทหารและเปลี่ยนมาใชระบบสมัครใจ ทหารอาสาสมัครตองไดรบั การปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น ตองมีการปฏิรูปกองทัพใหทันสมัย
ลดขนาดกองทัพโดยลดอัตราและจํานวนกําลังพล โดยเฉพาะระดับชั้นนายพลในตําแหนงที่ไมจําเปนตอกองทัพ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยรวมมือกับภาคเอกชนดานการวิจัยและพัฒนา
สรางอุตสาหกรรมภายในใหเขมแข็ง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณ ควรมีขอกําหนดและเงื่อนไข
การถายทอดเทคโนโลยีกับประเทศคูคา เพื่อใหสามารถพัฒนา และตอยอดองคความรูในประเทศได
สรา งหลัก ธรรมาภิ บ าลในกองทั พ โดยการทํ าใหการจั ด ซื้ อจั ด จ างตา ง ๆ ของกองทัพ ตอ งโปร ง ใส
ตรวจสอบได เปนไปตามระเบียบกฎหมายจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ ปรับลดงบประมาณประจําปของกระทรวงกลาโหม
โดยนําเงินนอกงบประมาณใหไปอยูใตการบริหารจัดการที่โปรงใสเพื่อสมทบกับงบประมาณประจําป
(๓) นโยบายการกระจายอํานาจ
พรรคกาวไกลจะผลักดันใหมีการรับรองความเปน “รัฐเดี่ยวแบบกระจายอํานาจ”
และหลักการพื้นฐานดานการกระจายอํานาจอื่นไวในรัฐธรรมนูญ เชน หลักองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่เปนหลักทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท
ตองมาจากการเลือกตั้ง ยืนยันหลักการผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
โดยตรงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ จะผลักดันการเพิ่มสัดสวนงบประมาณและบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกแบบและจัดเก็บ
ภาษีเองเพิ่มขึ้น มีระบบเกลี่ยงบประมาณเพื่อความเปนธรรมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ระดับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมเทากัน ผลักดันองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และความตองการของประชาชนในพื้น ที่นั้น เพิ่ม อํานาจ
ประชาชนตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการถอดถอนผูบริหารทองถิ่นโดยประชาชนงายขึ้น
จัดใหมีการตั้งสภาพลเมืองในทองถิ่น บังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐานการเปดเผย
ขอมูลของรัฐในระดับที่ประชาชนเขาถึงขอมูลไดงาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๔) นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคกาวไกลมุงดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจที่สนับสนุนการสงเสริมการแขงขัน
ที่มีคุณภาพและเปนธรรม ปราศจากการผูกขาด ควบคูไปกับการดําเนินมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในมิติตาง ๆ มุงแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากร
ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อรักษาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพ
และขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจสําหรับประชาชน เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัต
และเติบโตแบบครอบคลุมทั่วถึง มุงขจัดการผูกขาดและสรางการแขงขันที่เปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ
ทํา ลายการผูก ขาดสั ม ปทานของรั ฐ แก ก ฎหมายและกฎระเบี ย บภาครั ฐ ที่ เอื้ อ ให เ กิด การผู กขาด
นอกจากนี้พรรคกาวไกล จะบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาอยางจริงจัง และศึกษาแนวทาง
การใชกฎหมายเพื่อใหเกิดการแขงขันทางการคาเพิ่มเติม นอกจากนี้ตองแกไขขอกฎหมายที่เปนการเอื้อประโยชน
กับธุรกิจขนาดใหญ เพื่อสรางสนามแขงขันที่เทาเทียมและเปนธรรม
พรรคกาวไกลเชื่อในบทบาทของรัฐที่เขาไปสนับสนุนอุตสาหกรรมใหมในระยะเริ่มแรก
แตตองเปนการสนับสนุนที่มีกําหนดระยะเวลา มีการแขงขันที่เสรีเปนธรรม มีหลักเกณฑการสนับสนุน
ที่มเี หตุผลและโปรงใส และสนับสนุนผูประกอบการรายยอย ประเภทอุตสาหกรรมที่พรรคกาวไกลสนับสนุน
ตองเปนอุตสาหกรรมที่ยกระดับเทคโนโลยี เปนอุตสาหกรรมสะอาดที่ไมกอใหเกิดตนทุนกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และตองอยูนอกจังหวัดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงอยูแลว เชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับระบบคมนาคม เชน รถไฟ รถเมลไฟฟา อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
(๕) นโยบายดานสวัสดิการและแรงงาน
พรรคกาวไกลมุงสรางรัฐสวัสดิการที่ถวนหนา ครบวงจร เพื่อดูแลทุกชวงชีวิต
ในฐานะสิทธิของประชาชนทุกคน เพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิต มุงสรางใหเกิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หลุดพนจากระบบอุปถัมภและลดคาความเปนมนุษย และทําใหประชาชนมีสิทธิในการเลื่อนลําดับชั้น
ทางสัง คมอยางเต็มที่ โดยจะสนับสนุน คาใชจายแกเด็กแรกเกิดและเยาวชนผานการใหเงิน อุด หนุน
และทําใหการศึกษาทุกระดับสามารถเขาถึงไดโดยมีภาระหนี้สินจากการกูยืมเพื่อการศึกษาใหนอยที่สุด
สรางระบบตาขายทางสังคมที่รองรับประชาชนวัยแรงงานที่สวนใหญอยูนอกระบบประกันสังคมและไมมีเงินออม
มุงผลักดันใหเกิดระบบบํานาญแหงชาติ พรอมกับการขยายสิทธิและพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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ใหสิทธิและสวัสดิการของรัฐทุกระบบไดรบั มาตรฐานการรักษาพยาบาลใกลเคียงกัน จะผลักดันใหคาจางขั้นต่ํา
เทากันทั่วประเทศ และปรับขึ้นเปนประจําทุกป ผลักดันใหแรงงานไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
โดยแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบการเดียวกันและมีลักษณะงานเหมือนกัน ตองไดสิทธิสวัสดิการเทากัน
การเหมาชวงการผลิตและเลือกปฏิบัติกับแรงงานเชาชวงตองหมดไป ผลักดันใหแรงงานมีชั่วโมงการทํางาน
ที่เหมาะสม มีเวลาใชชีวิตในดานอื่นดวย เพิ่มวันลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร และผลักดันใหบิดาสามารถ
ลาเลี้ยงดูบตุ รไดดวย และสนับสนุนใหรับรองสิทธิในการรวมตัวอยางเสรี โดยการใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานอยางเทาเทียมกัน
สามารถตั้งสหภาพได และกระบวนการจัดตั้งเปนไปไดงายขึ้น
(๖) นโยบายดานการศึกษา
พรรคกาวไกลจะสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาเชิงคุณภาพ
ทั้งในและนอกสถานศึกษาใหสอดรับกับบริบทในแตละทองถิ่นไดในทุกมิติ โดยผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระ และมีศักยภาพในการดูแลจัดการศึกษาตลอดชีวิตในทองถิ่นของตนไดอยางตอเนื่อง
จัดใหมีแหลงเรียนรูเครือขายเพื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ห ลากหลายทั่วถึงทุกพื้น ที่
สอดคลองและตอบสนองตอความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนทุกกลุมวัย รวมทั้ง
เคารพวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถิ่น พรอมทั้งการสรางเสริมความรู ทักษะชีวิต
ประสบการณและวิจารณญาณแกประชาชนใหพรอมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยจะผลักดันใหมีการยกเลิกโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการที่ซับซอน ยุบ เลิกโครงการที่ไมจําเปน
ไมไดเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน เพื่อนํางบประมาณกลับสูโรงเรียนและเด็กนักเรียนไดโดยตรงมากขึ้น
และคืนเวลาสอนในหองเรียนกับครู รวมถึงยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประกอบดวยตัวแทน
จากภาคสวนที่อยูใกลชิดโรงเรียน คือ นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน นักการศึกษา ตัวแทนชุมชน
ผูประกอบการ และผูปกครอง มุงปรับหลักสูตรใหเปนการสรางสมรรถนะ เชน สรางทักษะการคิดวิเคราะห
ประยุกตใชความรู ทักษะการสื่อสารใหชุมชนและโรงเรียนสามารถมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร
เพิ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของพื้ น ที่ แ ละของผู เ รี ย นเป น ตั ว ตั้ ง
และพรอมรับกับอนาคต
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(๗) นโยบายดานการเกษตร
พรรคกาวไกลเห็นวาทางออกของภาคเกษตรไทยจําเปนตองยกระดับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม สงเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และเกษตรอินทรียเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มจากสินคาโภคภัณฑ
ไปสู สิ น ค า อุ ต สาหกรรมมู ล ค า สู ง ส ง เสริ ม การผลิ ต ด ว ยการใช ฐ านข อ มู ล คุ ณ ภาพในการตั ด สิ น ใจ
สนับสนุนใหรวมกลุมเพื่อพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่หรือกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรสรางสรรค
และสงเสริมการสรางอัตลักษณและความเชื่อมั่นของสินคาเกษตรในทองถิ่น โดยจะสนับสนุนใหเกษตรกร
สามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐาน เช น สิ น เชื่ อ ของเกษตรกรรายย อ ยตามสั ญ ญาที่ เ ป น ธรรม
สนับสนุนการเขาถึงเมล็ดพันธุ สนับสนุนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และรวมแกปญหาหนี้สินของเกษตรกร
รวมถึงแกไขกฎหมายที่เอื้อใหกับการผูกขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดปจจัยการผลิต อันไดแกปุย
เมล็ดพันธุ และสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงกฎหมายที่จัดสรรโควตาการนําเขาและสงออกสินคาเกษตร
และปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เอื้อใหกลุมทุนขนาดใหญเกิดความไดเปรียบโดยไมเปนธรรม
พรรคกาวไกลจะผลักดันใหมีการจัดสรรที่ดินใหคนอยูรวมกับปาได ดวยการจัดการ
พื้นที่รวมกันระหวางชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนในพื้นที่หมดสภาพปา และมีความเปนเมืองแลว
ใหดําเนินการออกเอกสารสิทธิโดยเร็วที่สุด
(๘) นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
พรรคกาวไกลมุงเนนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่จะอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาดและปลอดภัย เราเชื่อในการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความสมดุล
ระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
สงตอสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับคนในรุนตอไป โดยจะผลักดันการดําเนินนโยบายตามหลักการประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม
คือการที่ป ระชาชนทุก คนเป น เจา ของ และมีส ว นร ว มในการดู แ ลรัก ษา และคุ ม ครองสิ่ งแวดลอ ม
โดยการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหโปรงใส ตรวจสอบได ปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม สงเสริมการกระจายอํานาจการตรวจสอบจากทั้งองคการปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชน และสื่อมวลชน การตรวจสอบจนถึงระดับชุมชน เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผานมามีการใช
ทรัพยากรโดยที่ประชาชนในพื้นที่ไมมสี วนรวมในการตัดสินใจ ทําใหเกิดปญหาเรือ่ งการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ไมเปนธรรมและไมยั่งยืน ทบทวนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่ไมเปนธรรม และสงเสริมการพัฒนา
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ใหมีความเหมาะสมกับแตละพื้นที่ และออกกฎหมายควบคุมมลพิษตามความสามารถในการรองรับ
ของแตละพื้นที่ ผลักดันใหมีระบบฐานขอมูลที่เผยแพร สูสาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของมลพิษ
ที่ถูกเก็บและปลดปลอยตามสถานที่ตาง ๆ มุงผลักดันมาตรการที่จําเปน เพื่อการสงเสริมและคุมครอง
สวัสดิภาพสัตว
(๙) นโยบายดานการพัฒนาระบบคมนาคม
พรรคกาวไกลสนับสนุนใหเกิดบริการขนสงสาธารณะเพื่อทุกคน ตั้งเปาหมาย
ลดการใชรถยนตสวนตัว ตัดลดโครงการคมนาคมที่ซ้ําซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ และนําไปใชพัฒนา
ขนสงสาธารณะที่ราคาถูก คุณภาพดี เขาถึงงาย เพื่อคนสวนใหญ ไมวาจะเปนรถไฟ รถเมล หรือเรือโดยสาร
เพื่อยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานในการเดินทางของคนทุกคน ผลักดันการพัฒนาระบบรางใหครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยเสนหลักตองเปนระบบทางคู เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่มากขึ้น และควบคุมตารางเวลาเดินรถ
ไดอยางแมนยํา เปลี่ยนมาใชระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟามากขึ้น เพื่อใหการขนสงระหวางเมืองเร็วขึ้น
ควบคูกับการมุงพัฒนาขนสงมวลชนระบบรอง (feeder) เชน รถบัส หรือ รถมินิบัส เรือ ซึ่งจะชวย
เชื่อมตอชุมชน กับระบบขนสงมวลชนระบบหลัก และจะสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับระบบคมนาคม
พรรคกาวไกลมุงสรางอุปสงคในระบบรางและระบบขนสงมวลชนที่เกี่ยวเนื่อง โดยการลดงบประมาณ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางถนน และเพิ่มงบประมาณการพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยในการจัดซื้อ
สินคาที่เกี่ยวของตองทําควบคูกับการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน การกําหนดสัดสวน
การใชวัตถุดิบภายในประเทศ การกําหนดขอตกลงหรือเงื่อนไขใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการขนสงเปนของตนเอง ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมรถไฟ
หรืออุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟา เปนตน
(๑๐) นโยบายดานการสรางรัฐเปดเผย
พรรคกาวไกลมุงปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพพรอมไปกับ
การมีสวนรวมของประชาชน การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส
และการมีสวนรวมจากสาธารณะ ตั้งแตการนําเสนอนโยบาย การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมีสวนรวม
ในกระบวนการการตัดสินใจ โดยจะผลักดันใหกระบวนการทํางานของภาครัฐ ตองเปดเผยขอมูลทุกระดับ
ทุกรายการโดยไมตองรองขอ การปกปดนับเปนขอยกเวน มีการอํานวยความสะดวกใหขอมูลภาครัฐ
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สืบคนไดงายและตองไมมีกระบวนการขอขอมูลที่ยุงยาก ทั้งการใชงบประมาณการใชจายของภาครัฐ
สัญญาจั ด ซื้ อจั ด จ าง เพื่ อใหป ระชาชนสามารถตรวจสอบการทุ จริต คอรรั ป ชั่ น และประสิ ทธิ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐไดดวยตนเอง และจะผลักดันการแกไขกฎหมายเพื่อปองกันการฟองปดปาก
หรือดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อระงับการมีสวนรวมของสาธารณชนในการตรวจสอบ พิจารณาแกไข
ยกเลิกกฎหมายที่ลดทอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เชน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
และกฎหมายที่วาดวยการหมิ่นประมาท ผลักดันมาตรการที่จําเปนในการคุมครองผูที่แสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชนสาธารณะ
(๑๑) นโยบายดานการตางประเทศ
พรรคกาวไกลมีพันธกิจในการฟนฟูความนาเชื่อถือของไทยในเวทีระหวางประเทศ
ผานการวางรากฐานประชาธิปไตยภายในประเทศใหมั่นคง ปฏิบัติตามกฎเกณฑในทางระหวางประเทศ
สรางสมดุลความสัมพันธกับชาติมหาอํานาจเพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีโลก และขณะเดียวกัน
ก็สงเสริมบทบาทของไทยใหเปนผูพิทักษหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การยอมรับความแตกตางหลากหลาย
การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศโดยพิจารณาทั้งจากเพศสภาพและเพศวิถี และการไมเลือกปฏิบัติ
โดยเหตุจากเชื้อชาติศาสนาและความเชื่อ อันเปนคุณคาหลักที่ประชาคมระหวางประเทศยึดถือ
(๑๒) นโยบายดานการสรางความเสมอภาค
พรรคกาวไกลมีจุดมุงหมายในการผลักดันใหเกิดการคุมครองกลุมประชากรสําคัญ
ซึ่งอาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ เชน เพศหญิง เพศหลากหลาย คนพิการ ผูมีเชื้อเอชไอวี ผูติดยาเสพติด
ผูตองขังในเรือนจํา เปนตน โดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียม โอบรับความหลากหลายและการเสริมสรางบทบาท
เพื่อสรางโครงขายทางสังคมทีท่ ําใหทุกคนสามารถเขาถึงสิทธิที่ควรไดรบั อยางเปนธรรม และสงเสริมการศึกษา
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องเพศ สถานะ และชนชั้นทางสังคม สงเสริมการสรางสังคมที่มีการออกแบบ
เพื่อทุกคน (Universal Design) สรางมาตรฐานการออกแบบสิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในชีวิตประจําวันใหเหมาะสมกับคนพิการและคนทุกชวงวัย โดยจะผลักดันบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
จัดใหมีการออกแบบเพื่อทุกคนใหเกิดขึ้นจริง จะทบทวน และปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการตาง ๆ
ของรัฐทั้งในทางนิตินัย และในทางปฏิบัติที่ยังขัดแยงกับหลักความเทาเทียมระหวางเพศเพื่อใหกลุมคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศไดรับความคุมครองที่ครอบคลุมตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อเปนจุดเปลี่ยน
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ของการสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมทางสังคม ใหมนุษยทุกคนในสังคมไทยสามารถอยูรวมกัน
ดวยการเคารพความแตกตาง และโอบรับความหลากหลาย มุงนําพาสังคมไทยใหไปสูการอยูรวมกัน
ดวยความเทาเทียม
(๑๓) นโยบายดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
พรรคกาวไกลมีนโยบายดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ในการแสดงออกของบุคคล การเคารพและการสงเสริมความหลากหลายของปจเจกบุคคลในสังคมที่มี
ความแตกตางทางความคิดและวิถีชีวิต การไมเลือกปฏิบัติโดยเหตุจากถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะสังคม ตลอดจนความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ยึดมั่นในสิทธิทางวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถนําเสนอวัฒนธรรมไทยไดโดยไมตองปฏิเสธโลก หรือโลกาภิวัตน และความเปนไทยที่สามารถ
ยืนเคียงบาเคียงไหลกับวัฒนธรรมโลกได โดยจะแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการแสดงออก
เพื่อปลดปลอยใหมนุษยไดสรางสรรคงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอยางเต็มที่ จะสนับสนุนการเปดพื้นที่
สาธารณะ จะผลักดันใหมีการศึกษาและพัฒนาองคความรูเชิงศิลปะวิทยาการ และวัฒนธรรมทั้งจากมรดก
ศิลปะทองถิ่นและศิลปะรวมสมัย สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดงานทางวัฒนธรรมที่สรางสรรค
และสอดคลองกับอุดมการณ เสรีประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ผลักดันใหงานทางวัฒนธรรม
เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางภูมิปญญาความรู ความคิดสรางสรรค ตลอดจนมูลคาทางเศรษฐกิจ
รวมไปถึงยกเลิกการสรางมาตรฐานกลางโดยรัฐในการใหความหมาย การกําหนดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม
การจารึกประวัติศาสตรและการเลาเรื่องจากรัฐสวนกลางแตเพียงฝายเดียว
หมวด ๒
สมาชิก
ลักษณะ ๑
คุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๑๑ สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่สมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
ขอ ๑๒ สมาชิกตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๒) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไมเกินสองป
(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
หรือผูแจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น
(๕) มีพฤติกรรมหรือความคิดขัดตออุดมการณของพรรค
(๖) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
(๗) มีลักษณะตองหามอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ลักษณะ ๒
การสมัครเปนสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ขอ ๑๓ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตามแบบพิมพของพรรค
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานโดยรับรองสําเนาถูกตอง
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค หรือบุคคลที่นายทะเบียนสมาชิกพรรค
มอบหมาย
การยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตอบุคคลตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นทางไปรษณีย หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นใบสมัครใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
ขอ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับใบสมัครพรอมเอกสารของผูสมัครตามขอ ๑๓
ให พิ จ ารณาใบสมั ค รพร อ มเอกสารประกอบดั ง กล า วโดยเร็ ว หากปรากฏว า ผู ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ
ไมมีลักษณะตองหาม และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกแลว
เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคเห็นสมควร ใหบรรจุรายชื่อผูนั้นเปนผูมีสิทธิจะเปนสมาชิก และใหเรียกเก็บ
คาบํารุงพรรคตอไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ถานายทะเบียนสมาชิกพรรคเห็นวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม ไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การสมัครเปน สมาชิก หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค
พิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนสมาชิก ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคมีคําสั่งปฏิเสธการรับ
เปนสมาชิก พรอมทั้งแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูสมัคร ผูสมัครที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้นมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งตอหัวหนาพรรคภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ทั้งนี้ คําวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาพรรค
ใหเปนที่สุด
ขอ ๑๕ ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคออกบัตรประจําตัวเพื่อยืนยันสมาชิกภาพใหแกสมาชิก
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ทั้ง นี้ คาธรรมเนียมสําหรับ การดําเนิน การดังกลาวใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๖ นายทะเบียนสมาชิกพรรคตองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน และประกาศ
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง
ใหน ายทะเบียนสาขาพรรคจัด ทําทะเบียนสมาชิกในสาขาพรรคของตน พรอมทั้งประกาศ
ใหประชาชนทราบตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๑๗ นายทะเบียนสมาชิกพรรคตองเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ใหนายทะเบียนสาขาพรรคสงทะเบียนสมาชิกในสาขาพรรคของตนแกนายทะเบียนสมาชิกพรรค
เพื่อเก็บรักษาไวตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๘ สมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ของสาขาพรรคหรือเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัดใด ใหเปนสมาชิกของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจําจังหวัดนั้นตามแตกรณี
ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ ๑๔ สมาชิกภาพเริ่มตนเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับชําระเงิน
คาบํารุงพรรคเรียบรอยแลว
ขอ ๒๐ สมาชิกมีสองประเภท
(๑) สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง สมาชิกที่ชําระคาบํารุงพรรคครั้งเดียว เปนเงิน
จํานวนไมนอยกวาสองพันบาท และดํารงสมาชิกภาพตลอดชีพ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒) สมาชิกรายป หมายถึง สมาชิกที่ชําระคาบํารุงพรรครายป เปนเงินจํานวนไมตา่ํ กวา
หนึ่งรอยบาท และดํารงสมาชิกภาพคราวละหนึ่งปนับ แตวันที่น ายทะเบียนสมาชิกพรรคไดรับชําระ
คาบํารุงพรรคตามขอ ๑๙
ทั้งนี้ อัตราคาบํารุงพรรคใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๒
(๔) ไมชําระคาบํารุงพรรครายปเปนระยะเวลาสองปติดตอกัน
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
(๖) พรรคสิ้นสุดลงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๗) สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นในขณะเดียวกัน
(๘) เหตุอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนด
(๙) การสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติของพรรคตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง
ขอ ๒๒ การสิ้น สมาชิกภาพตามขอ ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) และ (๙)
ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคจําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ใหยกเลิกบัต รประจําตัว สมาชิก
เรียกคืนเอกสารและทรัพยสินของพรรคซึ่งอยูในครอบครองของผูนั้น
ขอ ๒๓ การลาออกจากสมาชิก ใหทําเปน หนัง สือและยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง การลาออก
ใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับหนังสือลาออก
ลักษณะ ๓
สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ของสมาชิกตอพรรค
ขอ ๒๔ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นตอพรรค
(๒) อาจไดรับเชิญเขารวมประชุม เสนอญัตติ ตั้งกระทูถาม และลงคะแนนเสียง
เพื่อมีมติในที่ประชุมตามระเบียบและขอบังคับการประชุม
(๓) เสนอตนเองเพื่อรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในพรรค
(๔) ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
(๕) เขาชื่อเสนอญัตติใหถอดถอนหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือตําแหนงอื่นใด
ในพรรค
(๖) สิทธิอื่นตามขอบังคับ
ขอ ๒๕ สมาชิกพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบตอพรรค ดังตอไปนี้
(๑) เคารพและปฏิบัติตามอุดมการณ นโยบาย ขอบังคับ มติของสมาชิกพรรค
มติที่ประชุมใหญ มติคณะกรรมการบริหารพรรค มติคณะกรรมการสาขาพรรค ระเบียบ ประกาศ
และคําสั่งของพรรค แลวแตกรณี
(๒) รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และความเปนเอกภาพของพรรค
(๓) ไมกระทําการใด ๆ ไปในทางที่จะนําความเสียหายมาสูพรรค
(๔) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรอุดมการณ นโยบาย ตลอดจนชวยเหลือ
ในกิจกรรมของพรรค
(๕) สนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในทุกระดับ
(๖) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง
และการเลือกตั้ง
(๗) ชําระคาบํารุง พรรค และคาธรรมเนียมเวนแตได รับยกเวน ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ลักษณะ ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก
ขอ ๒๖ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิก มีดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๑) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ทางการเมือง
(๒) ใหความเปนธรรมแกสมาชิกภายใตกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
หมวด ๓
โครงสรางพรรค
ขอ ๒๗ โครงสรางพรรค ประกอบดวย
(๑) ที่ประชุมใหญ
(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๓) คณะกรรมการสาขาพรรคและสาขาพรรค
(๔) ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๕) คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๗) คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสมาชิกพรรค
ลักษณะ ๑
ที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๒๘ องคประกอบของที่ประชุมใหญ มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู
ซึ่งในจํานวนนี้ตองประกอบดวยผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวาสองสาขาที่มาจากภาคตางกันตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัด ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๓) ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ทั้งหมด
(๔) สมาชิกพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๒๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญตองมีจํานวนไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ป ระชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค
หรือหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่แทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการพรรคหรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค
หรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมกําหนดกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๓๑ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายของพรรค
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค
และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) การถอดถอนกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ออกจากตําแหนง
(๖) การอนุมัติรายงานการเงิน งบการเงิน และการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการ
ไปในรอบปที่ผานมา
(๗) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
(๘) กิจการอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมาย หรือขอบังคับนี้
กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญแลว ใหหัวหนาพรรค
มีหนังสือแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
และประกาศใหทราบเปนการทั่วไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจการตาม (๕) เมื่อมีการถอดถอนโดยที่ประชุมใหญแลว ใหหัวหนาพรรคดําเนินการตามวรรคสอง
เวนแตหัวหนาพรรคเปนผูถูกถอดถอน ใหเลขาธิการพรรคดําเนินการแทน
ในการประชุมใหญ หามผูซึ่งมิใชบุคคลตามขอ ๒๘ อยูในที่ประชุม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ประธานในที่ประชุม
การลงมติในที่ ป ระชุม ใหญให กระทํ าโดยเปด เผย แตก ารลงมติต าม (๓) (๔) และ (๕)
ใหลงคะแนนโดยลับ
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๒ คณะกรรมการบริหารพรรคประกอบดวยสมาชิกพรรค ซึ่งไดรับการเลือกตั้งใหเปน
กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหาคนโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญพรรค และมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) กรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น
กรรมการบริหารพรรคตามขอ ๓๒ (๑) ถึง ขอ ๓๒ (๔) ใหมีประเภทละหนึ่งคน โดยมี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับพรรค กรรมการบริหารพรรคตามขอ ๓๒ (๕)
ใหมีอยางนอยหนึ่งคน โดยมีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับพรรค และตามที่ที่ประชุมใหญกําหนด
ทั้งนี้ การเลือกกรรมการบริหารพรรคตามวรรคหนึง่ ตองคํานึงถึงความเทาเทียมกันระหวางเพศสภาพ
และเพศวิถีดวย
กรรมการบริหารพรรคตองเปนสมาชิกพรรคและตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๓๒ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกเปนหัวหนาพรรค โดยตองมีสมาชิก
ในที่ประชุมเปนผูรับรองจํานวนไมนอยกวาสามสิบคน จากนั้นใหที่ประชุมใหญลงมติใหความเห็นชอบ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ในกรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรคมากกวาหนึ่งคน ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรค
ในกรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรคคนเดียว ใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรค
(๒) เมื่อไดหัวหนาพรรคตาม (๑) แลว ใหหัวหนาพรรคเสนอชื่อสมาชิกเปนเลขาธิการพรรค
จํานวนหนึ่งคน เหรัญญิกพรรคจํานวนหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกพรรคจํานวนหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญ
รับรองใหความเห็นชอบ
(๓) ในกรณีที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร ใหมีกรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น
เกินกวาหนึ่งคน ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตาม (๑) กําหนดจํานวนกรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น
ตามมติที่ประชุมใหญ
(๔) ใหสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค
ตําแหนงอื่น โดยแตละชื่อตองมีสมาชิกในที่ประชุมเปนผูรับรองจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน จากนั้น
ใหที่ประชุมใหญลงมติใหความเห็นชอบ โดยผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดและลําดับรองลงมา ตามจํานวน
ที่หัวหนาพรรคกําหนดในวรรคหนึ่ง (๓) เปนกรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริหารพรรคไมอยูในที่ประชุม ตองมีหนังสือยินยอม
จากผูนั้นประกอบการเสนอชื่อดวย
ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรค
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามขอ ๓๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) วางลง ใหหัวหนาพรรค
เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดํารงตําแหนงนั้นตอที่ประชุมใหญเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
ใหกรรมการบริหารพรรคที่ไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเทาที่เหลืออยู
ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๓๖ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจะเขารับหนาที่
เมื่ อคณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํ าแหนง ทั้ง คณะตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการดังกลาว
พนจากตําแหนง
ขอ ๓๗ กรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) ถูกถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคดวยมติสองในสาม
การลาออกจากกรรมการบริหารพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหทําเปนหนังสือและยื่นตอหัวหนาพรรค
ทั้งนี้ การลาออกใหมีผลนับแตวันที่หัวหนาพรรคเห็นชอบ
โดยตองมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ซึ่งตองกระทํา
ภายในเกาสิบวัน นับแตที่ตําแหนงวางลง
ขอ ๓๘ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ป ระชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค
หรือหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่ประธาน
ในที่ประชุม
เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม เลือกกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม
ใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค
หรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมกําหนดกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) คัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลอื่นเพื่อแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลมิใหสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงภายในพรรคกระทําการ
อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และขอบังคับพรรค
(๔) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
และขอบังคับพรรค
(๕) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของพรรค บริห ารการเงิน ทรัพยสิน
และประโยชน อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๖) อนุมัติจัดตั้งและเลิก สาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด และองคกรอื่น
ของพรรค
(๗) สั่งหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไปดวยความเรียบรอย
(๘) จัดประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๙) จัดหาทุน ดูแลทรัพยสิน รวมทั้งบริหารการเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นใด
ของพรรค
(๑๐) พิจารณาลงโทษวินัยสมาชิกพรรค
(๑๑) พิจารณาใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด
(๑๒) พิจารณาปลดกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด หรือกรรมการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหพนจากตําแหนง
(๑๓) กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกกรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น
(๑๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อบังคับการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย อุดมการณ และขอบังคับนี้
ขอ ๔๐ หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปน ประธานกรรมการบริ ห ารพรรค รับ ผิด ชอบการบริห ารงานของพรรค
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและขอบังคับนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง
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๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒) เปนผูแทนของพรรคในการดําเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
หัวหนาพรรคจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
(๓) แตงตั้งรองหัวหนาพรรค
(๔) ถอดถอนรองหัวหนาพรรค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงภายในพรรค
(๖) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงฝายตาง ๆ ภายในพรรค
(๗) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๘) จัดตั้งฝายตาง ๆ ของพรรค และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่
ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของพรรค
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของหัวหนาพรรค หรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดเพื่อบังคับการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และขอบังคับนี้
ขอ ๔๑ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาหนวยงานดานธุรการตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
(๒) แตงตั้งรองเลขาธิการพรรค
(๓) ถอดถอนรองเลขาธิการพรรค
(๔) แตงตั้งผูอํานวยการพรรค
(๕) ถอดถอนผูอํานวยการพรรค
(๖) เปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ
การประชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และดําเนินการอื่นใดตามที่ขอบังคับนี้หรือประธานในที่ประชุมกําหนด
(๗) จัดทําคําของบประมาณรายจาย เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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(๘) จัดตั้งฝายตาง ๆ อันเปนสวนงานภายในสํานักอํานวยการพรรค
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเลขาธิการพรรค หรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๔๒ เหรัญญิกพรรคเปนหัวหนาฝายการเงินและการบัญชี มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมดูแล จัดทําบัญชีรายรับ รายจายใหเปนไปตามจริง
(๒) จัดทํารายงานการเงิน งบการเงินของพรรค
(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายภายในพรรคตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) ดําเนินการอืน่ ใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเหรัญญิกพรรค หรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๔๓ นายทะเบียนสมาชิกพรรค เปนหัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของพรรค ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม
และความเหมาะสมของผูสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลทะเบียนสมาชิกพรรค สาขาพรรค และรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของสมาชิกพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๓) ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
ขอ ๔๔ กรรมการบริหารพรรคตําแหนงอื่น มีอํานาจหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายจากที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
ลักษณะ ๓
คณะกรรมการสาขาพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาตั้งสาขาพรรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขา
ซึ่งสมาชิกมีภูมิลําเนาอยู ตั้งแตหารอยคนขึ้นไปได
หลักเกณฑ วิธีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับพรรค และระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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ขอ ๔๖ ใหสาขาพรรคมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีภูมิลําเนา
ในเขตพื้นที่ที่สาขาพรรคตัง้ อยูจํานวนไมนอ ยกวาเจ็ดคน มีวาระดํารงตําแหนงสองปนับแตไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรค โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสาขาพรรค แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
คณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๖) กรรมการสาขาพรรคตําแหนงอื่น อีกไมนอยกวาสองคน
หลักเกณฑ วิธีการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสาขาพรรคใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับพรรค และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวิธีการบริห ารจัด การสาขาพรรค และอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกสาขาพรรคใหเปนปจจุบัน
(๒) จัด ทําบัญ ชีรายรับ และรายจายของสาขาพรรคเพื่ อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ซึ่งตองจัดทําโดยเปดเผยและสมาชิกตรวจสอบได
(๓) จัด ทําแผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรค
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน
(๔) แตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสาขาพรรค
(๕) ดําเนินการอืน่ ใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค
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ขอ ๔๘ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาสาขาพรรค
(ก) จัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรค
(ข) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่
ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาพรรค
(ค) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ง) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเปนประธานการประชุม
(จ) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) รองหัวหนาสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคกําหนด และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาสาขาพรรคในกิจการที่หัวหนาสาขาพรรคมอบหมาย
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(จ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๔) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ควบคุมรายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่หัวหนาสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย
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(๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิก
สาขาพรรค
(๖) กรรมการสาขาพรรคตําแหนงบริหารพรรคอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และอํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๙ ความเปนกรรมการสาขาพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหัวหนาสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง หากตําแหนงหัวหนาสาขาพรรควางลงตาม
(๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหรองหัว หนาสาขาพรรคทํา หนาที่แ ทน ถาไมมีร องหัว หนาสาขาพรรค
ใหกรรมการสาขาพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อตั้งหัวหนาสาขาพรรคแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวางลง
ขอ ๕๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหัวหนาสาขาพรรคมีอํานาจในการ
เรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
พนจากตําแหนงทั้งคณะ
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ชุดใหม
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ในกรณีไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๕๑ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๓๓ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
สาขาพรรคมีจํานวนไมครบตามมาตรา ๓๓
ลักษณะ ๔
ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๕๒ หัวหนาพรรคอาจพิจารณาตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งซึ่งสมาชิก
มีภูมิลําเนาอยูเกินกวาหนึ่งรอยคนขึ้นไปได มีวาระดํารงตําแหนงสองปนับแตไดรับการแตงตั้ง และให
หัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการจัดตั้ง และอํานาจหนาที่ของตัวแทนพรรค
ประจําจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับพรรค และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๕๓ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดมีวิธีการบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
และอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ตนเปนตัวแทนใหเปน
ปจจุบัน
(๒) จัดทําบัญชีรายรับและรายจาย ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ซึ่งตองจัดทําโดยเปดเผยและสมาชิก
ตรวจสอบได
(๓) ดําเนินการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๕๔ ความเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) หัวหนาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคสั่งใหออกจาก
การเปนตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ลักษณะ ๕
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๕๕ ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญของพรรค ประกอบดวยสมาชิกพรรคอยางนอยตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) หัวหนาสาขาพรรคจํานวนสี่สาขาซึ่งมาจากภาคตางกัน
(๓) ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดอยางนอยหนึ่งคน
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกําหนดใหมีสมาชิกพรรคจํานวนหนึ่งเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งดวยก็ได
ขอ ๕๖ การสิ้นสุดลง อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ลักษณะ ๖
ที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ขอ ๕๗ ที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกพรรค
ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประชุ ม ให เ ป น ตามข อ บั ง คั บ ที่ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พรรคที่ เ ป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๕๘ เมื่อมีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการประชุมสมาชิกพรรค
ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๕๙ ที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมรัฐสภาและกิจการที่เกี่ยวกับรัฐสภา รวมทั้งเรื่องสําคัญอื่น ๆ
ที่หัวหนาพรรคหรือเลขาธิการพรรคเห็นสมควรปรึกษาหารือ
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการที่ประชุม
ตามจํานวนที่เห็นสมควร
การพนจากตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการที่ประชุมสมาชิกพรรค
ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหเปนไปตามมติที่ประชุมสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลักษณะ ๗
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสมาชิกพรรค
ขอ ๖๐ ใหมีคณะกรรมการวินยั และจรรยาบรรณสมาชิกพรรค ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน
โดยหั ว หน า พรรคเสนอชื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง มี ว าระดํ า รงตํ า แหน ง สี่ ป
แตคณะกรรมการบริหารพรรคอาจสั่งใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได
ขอ ๖๑ ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับเรื่องรองเรียนจากสมาชิกหรือบุคลากรของพรรค
(๒) พิจารณาพยานหลักฐานที่อาจจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง
(๓) แสวงหาพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๔) เรียกเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งอยูในครอบครองของสมาชิกหรือบุคลากรของพรรค
(๕) ทําความเห็นประกอบเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณามีคําสั่งตามขอบังคับนี้
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานภายในคณะกรรมการวินยั และจรรยาบรรณ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลักษณะ ๘
สํานักอํานวยการพรรค
ขอ ๖๒ ใหมีสํานักอํานวยการพรรคอยูภายใตบังคับบัญชาของเลขาธิการพรรค
ขอ ๖๓ สํานักอํานวยการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของพรรค
(๒) บริหารจัดการภายในพรรคและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรค
คณะทํางานอื่นตามโครงสรางพรรค สาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานบุคคล ภายใต
ความเห็นชอบของเลขาธิการพรรค
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย
ขอ ๖๔ ผูอํานวยการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดภายในสํานักอํานวยการพรรค
(๒) กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน การแตงตั้ง การใหความดีความชอบ การลงโทษ
การถอดถอนเงินตอบแทนและอื่น ๆ ของเจาหนาที่ของพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๓) บังคับการใหเปนไปตามขอบังคับพรรค
หมวด ๔
การประชุม
ลักษณะ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๕ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญ
วิสามัญอาจมีก็ได ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในขอบังคับพรรค
การเรียกประชุมใหญใหหัวหนาพรรคประกาศใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาเปนการทั่วไป
ไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๖๖ ในกรณีที่ตองมีมติของที่ประชุม ใหประธาน รองประธาน เลขานุการ และผูเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงตองลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และหามงดออกเสียง
ถาบุคคลตามวรรคหนึง่ ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงเสียงเดียว
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําแทนกันมิได
ขอ ๖๗ การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติใหเปนไปตามเสียงขางมากของที่ประชุม เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับพรรคกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๖๘ การจัดประชุมใหญแตละครั้ง ตองมีระยะเวลาหางจากวันที่ปดประชุมใหญคราวกอน
ไมนอยกวาสี่สิบหาวัน เวนแตมีเหตุอันจําเปนอันมิอาจกาวลวงได จะจัดประชุมใหญกอนพนเงื่อนเวลาดังกลาวก็ได
ในแตละปปฏิทินหามจัดประชุมใหญวิสามัญกอนการประชุมใหญสามัญ
ขอ ๖๙ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดทํารางระเบียบที่ประชุมใหญวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประชุมของที่ประชุมใหญ และเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อใหมี
ผลใชบังคับตอไป
สวนที่ ๑
การประชุมใหญสามัญ
ขอ ๗๐ ใหจัดการประชุมใหญสามัญขึ้นภายในเดือนเมษายนของทุกป
ขอ ๗๑ ญัตติในการประชุมใหญสามัญใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค และให
เลขาธิการพรรคบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุม
ขอ ๗๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวของเปนผูอภิปราย
เสนอญัตติตอที่ประชุมใหญ กอนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายโดยทั่วไปในที่ประชุม
สวนที่ ๒
การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๗๓ การเสนอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญ ใหทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หนังสือตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย ญัตติที่ประสงคใหพิจารณาลงมติ รายชื่อผูเสนอญัตติ
รายชื่อผูรับรอง และเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ถามี
การยื่นหนังสือตามวรรคหนึ่งอาจยื่นทางไปรษณีย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๗๔ ผูมีสิทธิเสนอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญ มีดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๓) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของเทาที่มีอยู
(๔) สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ ของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมด
เทาที่มีอยูหรือไมนอยกวาสองรอยหาสิบคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา
(๕) สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
หรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะมากกวา
การเสนอใหจั ด ประชุม ใหญวิ สามั ญ เพื่ อพิจ ารณาญัต ติ ต ามหมวด ๑๐ การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม
ขอบังคับพรรค หรือหมวด ๑๑ ลักษณะ ๒ การรวมพรรค ใหเสนอโดยผูมีสิทธิเสนอตามวรรคหนึ่ง (๑)
เทานั้น
การเสนอใหจัดประชุมใหญวสิ ามัญเพื่อพิจารณาญัตติตามหมวด ๕ ลักษณะ ๔ การถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงในพรรคออกจากตําแหนง ใหเสนอโดยผูมีสิทธิเสนอตามวรรคหนึ่ง (๕) เทานั้น
ขอ ๗๕ เมื่อเลขาธิการพรรคไดรับหนังสือตามขอ ๗๓ แลว ใหเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเปดรับญัตติเพิม่ เติมจากสมาชิกเปนระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน ก็ได
สมาชิกที่เสนอญัตติตามวรรคสอง ตองทําเปนหนังสือและมีสมาชิกอื่นรับรองไมนอยกวาหาสิบคน
โดยยื่นตอเลขาธิการพรรค หรืออาจยื่นทางไปรษณีย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๗๖ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาญั ต ติ เ พิ่ ม เติ ม ตามข อ ๗๕ วรรคสอง
ทั้งนี้ มิใหบรรจุญัตติที่มีเนื้อหาดังตอไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม
(๑) เปนการแปรญัตติเดิมตามขอ ๗๕ วรรคหนึ่ง
(๒) เปนการตั้งกระทูถาม
(๓) เปนเรื่องที่ไมมีสาระอันควรแกการพิจารณา
(๔) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ
กรณีญัตติเพิ่มเติมญัตติตงั้ ตน หรือญัตติเพิ่มเติมอื่น มีเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน
จะยุบรวมญัตติเปนญัตติเดียวก็ได
คําวินิจฉัยวาญัตติเพิ่มเติมมีลักษณะตองหามหรือไมของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเปนที่สุด
ผูใดจะโตแยงไมได
ขอ ๗๗ ในระหวางระยะเวลาเสนอญัตติเพิ่มเติมตามขอ ๗๕ วรรคสอง เมื่อมีเหตุจําเปน
อันมิอาจกาวลวงได ใหคณะกรรมการบริหารพรรคยนหรือขยายระยะเวลาไดตามสมควร
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเสนอญัตติเพิ่มเติมตามขอ ๗๕ วรรคสอง หรือขอ ๗๗ วรรคหนึ่ง
ตามแตกรณีแลวใหคณะกรรมการบริหารพรรคจัดประชุมภายในสามสิบวัน
ลักษณะ ๒
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๗๘ คณะกรรมการสาขาพรรคแตละแหงตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญสามัญของพรรค เพื่อดําเนินกิจการของสาขาพรรคตามที่กฎหมาย
และขอบังคับพรรคกําหนด
ขอ ๗๙ องคป ระกอบของที่ประชุม ใหญสาขาพรรค ประกอบดว ยกรรมการสาขาพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด และสมาชิกสาขาพรรค
ขอ ๘๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
ขอ ๘๑ ใหหัวหนาสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาพรรค
หรือหัวหนาสาขาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่
ประธานในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสาขาพรรค
หรือเลขานุการสาขาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานในที่ประชุมกําหนดใหกรรมการ
สาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๘๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(๑) รับรองงบประมาณประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๒) เลือกกรรมการสาขาพรรค เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบ
(๓) เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) การอื่นใดตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
ขอ ๘๓ การเรียกประชุมใหญสาขาพรรคใหหัวหนาสาขาพรรคประกาศใหสมาชิกสาขาพรรค
ทราบลวงหนาเปนการทั่วไปไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ลักษณะ ๓
การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๔ ใหหัวหนาพรรคเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
หัวหนาพรรค หรือหัวหนาพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขาธิการพรรคปฏิบัติหนาที่
ประธานในที่ประชุม
เมื่อไมมีผูดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเปนผูเรียกประชุม
ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เมื่ อ ไม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารพรรค
หรือเลขาธิการพรรคไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมกําหนดกรรมการบริหารพรรค
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๘๕ การประชุมตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
ขอ ๘๖ การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติใหเปนไปตามเสียงขางมากของที่ประชุม เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับพรรคกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๘๗ การลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตกรณี
ที่หัวหนาพรรคเห็นสมควรใหกระทําโดยลับ
ลักษณะ ๔
การประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๘ ใหนําบทบัญญัติตามลักษณะ ๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคมาใชกับ
การประชุมของคณะกรรมการสาขาพรรคโดยอนุโลม
ลักษณะ ๕
การประชุมของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดและสมาชิก
ขอ ๘๙ ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดแตละแหงตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กอนการประชุมใหญสามัญของพรรคเพื่อดําเนินกิจการของตัวแทนพรรคประจําจังหวัดตามที่กฎหมาย
และขอบังคับพรรคกําหนด
องคประกอบของทีป่ ระชุมตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยตัวแทนพรรคประจําจังหวัดและสมาชิกพรรค
ในเขตเลือกตั้งนั้น
ในการประชุมตองมีองคประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๙๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมตามขอ ๘๙
(๑) รับรองงบการเงินประจําปของตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๒) เลือกตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
(๓) เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) การอื่นใดตามที่กฎหมายหรือขอบังคับพรรคกําหนด หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมวด ๕
ประชาธิปไตยภายในพรรค
ลักษณะ ๑
การคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๙๑ การคั ด เลื อ กสมาชิ ก เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ลักษณะ ๒
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ขอ ๙๒ บุคคลซึ่งพรรคเห็นสมควรจะเสนอใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) เปนสมาชิกซึ่งพรรคสงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๓) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๔) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๕) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ขอ ๙๓ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เสนอให ไ ด รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น นายกรั ฐ มนตรี
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ลักษณะ ๓
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหไดรับการพิจารณาในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๙๔ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหไดรับการพิจารณาในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลักษณะ ๔
การถอดถอนผูด ํารงตําแหนงในพรรคออกจากตําแหนง
ขอ ๙๕ สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู
หรือไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติตามขอ ๗๔ วรรคทาย
ใหถอดถอนหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคออกจากตําแหนงได
มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูเขาประชุม
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมดําเนินการเลือกบุคคล
เพื่อดํารงตําแหนงนั้นแทน
การเสนอญัตติใหถอดถอนหัวหนาพรรคตามวรรคหนึ่ง ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควร
ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคคนตอไปดวย
ในกรณีที่ ที่ป ระชุ มมี ม ติใ หถ อดถอนตามวรรคสี่ ใหผู ไ ดรั บการเสนอชื่อ ตามวรรคดัง กลา ว
เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคคนตอไป และใหนําขอ ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และวรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙๖ สมาชิกสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสาขาพรรคนั้นทั้งหมด
เทาที่มีอยูหรือไมนอยกวาหนึ่งพันคน แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอน
หัวหนาสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคของตน ออกจากตําแหนงได
หลักเกณฑการดําเนินการถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่งใหนําขอ ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙๗ การดําเนินการตามขอ ๙๕ และขอ ๙๖ ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียวในแตละวาระ
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรค แลวแตกรณี
ลักษณะ ๕
การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและขอเสนอแนะอืน่
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๙๘ ภายใตบังคับหมวด ๑ ลักษณะ ๑ คําประกาศอุดมการณทางการเมือง ใหสมาชิกพรรค
จํานวนไมนอ ยกวาหารอยคน มีสิทธิเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและขอเสนอแนะอื่นตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาดําเนินการตอไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลักษณะ ๖
การออกเสียงประชามติภายในพรรค
ขอ ๙๙ สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมดเทาที่มีอยู
หรือคณะกรรมการบริหารพรรค อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคเพื่อจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติภายในพรรคโดยไมขดั หรือแยงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
หนั งสื อตามวรรคหนึ่ ง ต องประกอบด ว ย ประเด็ น ที่ป ระสงค ให มีก ารออกเสี ยงประชามติ
รายชื่อผูยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง และเอกสารประกอบ ถามี
การยื่นหนังสือตามวรรคหนึ่งอาจยื่นทางไปรษณีย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งประกอบวรรคสองแลว ใหดําเนินการจัดใหมี
การออกเสียงประชามติภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
มติใ หค วามเห็น ชอบในการออกเสีย งประชามติใ หเ ปน ไปโดยเสี ยงข างมาก โดยมี จํา นวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการออกเสียงประชามติภายในพรรค
หมวด ๖
รายได วิธกี ารบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของพรรค
ลักษณะ ๑
การหารายไดจากการจําหนายสินคา
ขอ ๑๐๐ การจําหนายสินคาหรือบริการตองไมมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันในทางธุรกิจ
โดยราคาหรือคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาหรือการใหบริการจะตองคํานึงถึงราคาตามปกติในทองที่นั้น
ขอ ๑๐๑ สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงาน
สาขาพรรค บริเวณสถานที่จัด กิจกรรมระดมทุน บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค
สาขาพรรค หรือสถานที่ทําการตัวแทนพรรคประจําจังหวัด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๐๒ เมื่อพรรคดําเนินการจําหนายสินคาหรือบริการ ใหหัวหนาพรรคจัดทําทะเบียนสินคา
หรือบริการ ซึ่งประกอบดวย รายการ จํานวนเงิน หรือมูลคาของสินคาหรืออัตราคาบริการแตละประเภท
ใหครบถวนและถูกตอง
ขอ ๑๐๓ การจําหนายสิน ค าหรื อบริ การ ใหบัน ทึกบั ญ ชีร ายวั น แสดงรายไดห รื อรายรั บ
และใหแสดงในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยเปดเผย
และใหสมาชิกตรวจสอบไดโดยสะดวก
ขอ ๑๐๔ การจําหนา ยสิน คาหรือ บริก ารต องไมก ระทํ าในชว งเก าสิ บ วัน กอนวัน ครบอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก
ครบอายุของสภาผูแทนราษฎร และตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
ลักษณะ ๒
การจัดกิจกรรมระดมทุน
ขอ ๑๐๕ การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคตองกระทําโดยเปดเผยและแสดงวัตถุประสงค
วาเปนการระดมทุนของพรรคอยางชัดเจน
ขอ ๑๐๖ สถานที่จัดกิจกรรมระดมทุน ไดแก ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรค ที่ตั้งสํานักงานสาขาพรรค
บริเวณสถานที่จัดประชุมใหญประจําปของพรรค สาขาพรรคสถานที่ทําการตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
หรือสถานที่ที่พรรคเห็นสมควร
ขอ ๑๐๗ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ จั ด กิ จ กรรมระดมทุ น สิ้ น สุ ด ลง ให หั ว หน า พรรค
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน และจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน
และใหหัวหนาพรรคประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบดวย
ขอ ๑๐๘ การจัดกิจกรรมระดมทุนใหบันทึกบัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและนําไปแสดง
ในงบการเงินประจําปของพรรคใหครบถวนและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๐๙ การจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ต อ งไม ก ระทํ า ในช ว งเก า สิ บ วั น ก อ นวั น ครบอายุ ข อง
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก
ครบอายุของสภาผูแทนราษฎรและตองไมกระทําในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่น
นอกจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
ลักษณะ ๓
การรับบริจาคของพรรค
ขอ ๑๑๐ ใหหัวหนาพรรคและเหรัญ ญิกพรรคเปด บัญ ชีกับ ธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชีในนามของพรรค และใหหัวหนาพรรคแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงิน
ที่เปดบัญชีของทุกบัญชีใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เปดบัญชีดังกลาว
ขอ ๑๑๑ กรณีรับบริจาคเปนเงินสดใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินฝากไวในบัญชี
ธนาคารพาณิชยตามขอ ๑๑๐ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค หากการรับบริจาคเปนตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คจะตองไมถูกปฏิเสธการจายเงิน จึงถือไดวาเปนการบริจาคแกพรรค
ขอ ๑๑๒ เมื่อมีการบริจาคใหผูรับบริจาคจัดทําบันทึกการรับบริจาคใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับบริจาคและใหจัดสงบันทึกการรับบริจาคพรอมเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรค
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับบริจาค
ถาหากทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดมิอาจนําสงแกพรรคการเมืองได ใหผูรับบริจาคแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคนั้นใหพรรคทราบ
ขอ ๑๑๓ เมื่อพรรคไดรับหลักฐานตามขอ ๑๑๒ ใหออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับบริจาค
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดภายในวันที่ที่ไดรับบริจาค แลวจัดสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับบริจาค
ใหแกผูบริจาคภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกหลักฐานนั้น
ขอ ๑๑๔ ใหพรรคบัน ทึกการรับ บริจาคไวในบัญ ชีแ สดงรายรับ จากการบริจาคของพรรค
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดรายการ โดยอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยูของพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูบริจาค
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงผูรับบริจาค
(๔) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(๕) รายละเอียดการรับบริจาค
(๖) จํานวนเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
(๗) เอกสารอางอิง
(๘) ลายมือชื่อหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรค
ขอ ๑๑๕ ใหหัว หนาพรรคประกาศบัญชีร ายชื่อผูบ ริจาค จํานวนเงิน รายการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคที่มีมูลคาไมนอยกวาหาพันบาท พรอมทั้งวัตถุประสงคของการบริจาค
เพื่อใหประชาชนทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือนแลวแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศ
การตีราคาทรัพยสิน หรือการประเมินมูลคาประโยชนอื่นใดที่ไดรับบริจาคใหคํานวณราคาทรัพยสิน
อัตราคาเชา คาตอบแทนหรือคาของสิทธิที่รับตามปกติทางการคาในทองที่นั้น
ขอ ๑๑๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดใหแกพรรคการเมืองมีมูลคา
เกิน สิบ ลานบาทตอพรรคการเมืองตอปมิได และในกรณีที่บุคคลนั้น เปน นิติบุคคล การบริจาคเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอนื่ ใดใหแกพรรคไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาท ตองแจง
ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมใหญคราวตอไปหลังจากบริจาคแลว
พรรคจะรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่งมิได
หมวด ๗
มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
ขอ ๑๑๗ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกมีหนาที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดในขอบังคับพรรค
(๒) กรรมการบริหารพรรคตองมีความรับผิดชอบตอสมาชิกตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ทั้ง นี้ ใหนํา มาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ใช บัง คับ แกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาใชบั งคับ กั บ
กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมวด ๘
การดําเนินการทางวินัยสมาชิก
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป
ขอ ๑๑๘ ความรับผิดทางวินัยของสมาชิกมี ๔ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิก
(๔) ใหพนจากสมาชิกภาพ
ขอ ๑๑๙ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดอาญาตอพรรค กรรมการบริหารพรรค และผูดํารงตําแหนง
บริหารของพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) แสดงออกในทางตรงขามกับอุดมการณหรือมติพรรคโดยประการที่นาจะทําใหพรรค
เสื่อมเสียชื่อเสียงอยางรายแรง
(๓) เปน สมาชิกหรือสนับ สนุน กลุมหรือเครือขายที่ดําเนิน กิจการซึ่ง ขัดแยงกับ
อุดมการณของพรรค
(๔) ฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค หรือผูดํารงตําแหนง
บริหารของพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๕) กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอสมาชิก
หรือบุคลากรของพรรค
(๖) เปดเผยความลับของพรรคที่ไมประสงคใหบุคคลอื่นลวงรู
ขอ ๑๒๐ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัย
(๑) กระทําการฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของพรรค แลวแตกรณี
(๒) กระทําการยุยง ปลุกปน กอใหเกิดความแตกแยก บอนทําลายความสามัคคี
ภายในพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๒๑ สมาชิ ก ผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ให สั่ ง ลงโทษตามข อ ๑๑๘ ถ า การกระทํ า นั้ น
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหสั่งลงโทษตามขอ ๑๑๘ (๓) หรือ (๔) ตามควรแกกรณีใหเหมาะสม
กับความผิด
ลักษณะ ๒
การริเริ่มกระบวนพิจารณาทางวินัยสมาชิกพรรค
ขอ ๑๒๒ บุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจริเริ่มกระบวนการทางวินัยสมาชิกพรรคได
(๑) ประธานกรรมการวินัยสมาชิกพรรค
(๒) ผูเสียหาย
บุคคลตามวรรคหนึง่ (๑) มีอํานาจริเริ่มกระบวนการทางวินัยในขอเท็จจริงที่เปนการกระทําผิด
ตอพรรคขอเท็จจริงใดซึ่งกลาวโทษตอคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคแลว บุคคลอื่นจะยื่นคํารองเรียน
ในขอเท็จจริงเดียวกันอีกมิได
บุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนวินัย
สมาชิกตามขอบังคับนี้ มีสิทธิรองเรียนตอประธานกรรมการวินัยสมาชิกพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รูหรือควรจะไดรูถึงเหตุแหงความเดือดรอนหรือความเสียหายนั้น
มติของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคตอคํากลาวโทษหรือคํารองเรียนตามวรรคหนึ่ง ใหมี
ผลบังคับผูกพันสมาชิกพรรคและบุคลากรของพรรคเปนการทั่วไป และเปนที่สุด
ลักษณะ ๓
กระบวนพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนการกระทําผิดตอพรรค
ขอ ๑๒๓ เมื่อความปรากฏตอประธานกรรมการวินัยสมาชิกพรรควา สมาชิกพรรคผูใดฝาฝน
วินัยสมาชิ กพรรคโดยประการที่จะกอให เกิด ความเสียหายตอพรรค หรือเปน กรณีที่ไ มมี ผูเสียหาย
ใหป ระธานกรรมการวินัยสมาชิกพรรคดําเนิน การแสวงหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบขึ้นเปนสํานวนคํากลาวโทษ พรอมทําความเห็นประกอบภายในสองปนับแตวันที่ความปรากฏ
เสนอตอเลขาธิการพรรคเพื่อมีคําสั่งตอไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคเห็ น ว า คํ า กล า วโทษตามวรรคหนึ่ ง มี มู ล ให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เสนอสํานวนคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ใหประธานกรรมการวินยั สมาชิกพรรคมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานซึง่ อยูในครอบครองของหนวยงาน
หรือบุคลากรของพรรคเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๒๔ เพื่อประโยชนในการปองกันหรือยับยั้งความเสียหายหรือภยันตรายอันเกิดขึ้นตอพรรค
กระบวนพิจารณาขอเท็จจริงแหงคํากลาวโทษ คณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคจะเรียกตัวผูถูกรอง
มาใหถอยคําหรือโตแยงคํากลาวโทษตอคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคหรือไมก็ได
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นั ย สมาชิ ก พรรคไม เ รี ย กตั ว ผู ถู ก ร อ งมาให ถ อ ยคํ า หรื อ โต แ ย ง
คํากลาวโทษตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปฝายเดียว โดยใหบันทึกเหตุผลและความจําเปน
ตามวรรคหนึ่งกลัดไวในสํานวนดวย
ลักษณะ ๔
กระบวนพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนการกระทําผิดตอสวนตัว
ขอ ๑๒๕ สมาชิกพรรคหรือบุคลากรของพรรคผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเกิดจาก
การฝาฝนวินัยสมาชิกพรรคตามขอบังคับนี้ สมาชิกพรรคหรือบุคลากรของพรรคผูนั้นมีสิทธิรองเรียน
ตอประธานกรรมการวินัยและจรรยาบรรณภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่รูหรือควรจะไดรูถึง เหตุแหง
ความเดือดรอนหรือความเสียหายนั้น
ขอ ๑๒๖ คํารองเรียนใหทําเปนหนังสือ และตองมี
(๑) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน
(๒) ชื่อของคูกรณีอันเปนเหตุแหงการรองเรียน
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนแหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดั่งกลาว
(๔) คําขอของผูรองเรียน
(๕) ลายมือชื่อของผูรองเรียน ถาเปนการรองเรียนแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบอํานาจ
ใหรองเรียนมาดวย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หนั ง สือ ร อ งเรี ยนใดมีร ายการไม ค รบตามวรรคหนึ่ ง หรือ ไมชั ด เจน หรื อ ไม อ าจเข าใจได
ใหคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณใหคําแนะนําแกผูรองเรียน เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
รองเรียนนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือวันที่ยื่นหนังสือรองเรียนครั้งแรกเปนหลักในการนับระยะเวลา
ในการใชสิทธิรองเรียน
ขอ ๑๒๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการวินัยและจรรยาบรรณไดรับหนังสือรองเรียนตามขอ ๑๒๖
วรรคหนึ่งแลว ใหสงสําเนาหนังสือรองเรียนใหผูถูกรอง เพื่อทําคําชี้แจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อประธานกรรมการไดรับ คํา ชี้แ จงตามวรรคหนึ่ง ใหสง สํ าเนาคํ าชี้แ จงไปถึงผูร องเรีย น
เพื่อใหทําคําคัดคานคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบั แจง ในการนี้ประธานกรรมการจะกําหนดประเด็น
ที่ผูรองเรียนตองชี้แจงหรือใหสงพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได
ถาผูรองเรียนไมประสงคจะทําคําคัดคานคําชี้แจง แตประสงคใหดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ใหแจงเปนหนังสือตอประธานกรรมการภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ถาผูรองเรียนไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม จะจําหนายหนังสือรองเรียนออกจาก
สารบบความก็ได
กรณีที่ประธานกรรมการไดรับคําคัดคานคําชี้แจงตามวรรคสองแลว ใหสงสําเนาคําคัดคาน
คําชี้แจงของผูรองเรียนใหผูถูกรอง เพื่อยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติมตอประธานกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง
เพื่อประโยชนแหงการแสวงหาขอเท็จจริง ประธานกรรมการจะสั่งใหคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาใหถอยคําประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได
ขอ ๑๒๘ เมื่อประธานกรรมการไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคํารองเรียน จากคําชี้แจงของคูกรณี
รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นที่ไดมาตามขอ ๑๒๕ แลว เห็นวากรณีตามขอรองเรียนนี้มีขอเท็จจริงเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัย หรือมีคําสั่งชี้ขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกของคณะกรรมการ และเสนอบันทึกดังกลาว
พรอมสํานวนใหคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตอไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สุด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลักษณะ ๕
การทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรค
ขอ ๑๒๙ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคใหเปนไปตามเสียงขางมาก เวนแต
ขอบังคับพรรค ระเบียบที่เกี่ยวของ จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคคณะจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามประเด็น
ที่จะตองวินิจฉัยมิได เวนแตกรรมการบริหารพรรคซึ่งมิไดรวมในการพิจารณาในประเด็นสําคัญแหงเรื่องนั้น
ยอมไมมีอํานาจในการทําคําวินิจฉัยขอเท็จจริงในเรื่องนั้น
คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนที่สุด
ขอ ๑๓๐ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคอยางนอยตองประกอบดวยขออาง
และคําขอตามที่ปรากฏในคํากลาวโทษหรือคํารองเรียนใหคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นแหงการพิจารณา สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยแตละประเด็นโดยสังเขป
และบทบัญญัติของขอบังคับพรรคหรือระเบียบที่เกี่ยวของที่ยกขึ้นอางอิง รวมทั้งผลแหงคําวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคตองลงลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรค
ที่วินิจฉัย ถากรรมการบริหารพรรคคนใดมีเหตุจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดไมสามารถลงลายมือชื่อได
ใหคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดซึ่งเปนองคคณะจดแจง
เหตุดังกลาวแลวกลัดรวมไวในคําวินิจฉัย
ขอ ๑๓๑ ภายใตบังคับแหงขอบังคับพรรค ในกรณีที่มีความจําเปนตองบังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรค ใหคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคกําหนดคําบังคับใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยนั้น โดยคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคอาจกําหนดใหมีผลไปในอนาคต
ขณะใดขณะหนึ่งหลังวันที่มีคําวินิจฉัย หรืออาจกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความจําเปนและความเปนธรรมแหงกรณี
ขอ ๑๓๒ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคใหปด ประกาศไว ณ ที่ทําการ
สํานักงานใหญของพรรคภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๓๓ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคใหมีผลในวันที่คณะกรรมการวินัย
สมาชิกพรรคลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัย
ขอ ๑๓๔ คําสั่งไมรับคํารองเรียนไวพิจารณาวินิจฉัยหรือจําหนายขอรองเรียน ตองประกอบดวย
ความเปนมาโดยยอของขอรองเรียน เหตุผลในการมีคําสั่ง ความเห็นประกอบคําสั่ง และบทบัญญัติ
แหงขอบังคับพรรค ระเบียบที่เกี่ยวของที่ยกขึ้นอางอิง
เมื่อจัดทําคําสั่งเสร็จแลวใหแจงคูกรณีทราบ พรอมปดประกาศไว ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ
ของพรรคไมนอยกวาหาวัน
คําสั่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหมีผลในวันที่คณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคลงมติซึ่งเปน
วันที่ปรากฏในคําสั่ง
ขอ ๑๓๕ ในกรณีที่คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคมีขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กนอย เมื่อคณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคเห็นเอง หรือเมื่อคูกรณีรองขอและคณะกรรมการ
วินัยสมาชิกพรรคเห็น สมควร คณะกรรมการวินัยสมาชิกพรรคจะมีคําสั่งแกไ ขเพิ่มเติมขอผิด พลาด
หรือผิดหลงเล็กนอยเชนวานั้นใหถูกตองก็ได
การทําคําสั่งแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะตองไมเปนการกลับหรือแกผลในคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเดิม
เมื่อไดทําคําสั่งเชนวานั้นแลว ใหแจงคูกรณีทราบ
ขอ ๑๓๖ หลัก เกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับ การดําเนิน การทางวินัยใหเปน ไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๓๗ การใชอํานาจลงโทษตามหมวดนี้ ตองไมมีลักษณะที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือตําแหนงรัฐมนตรีหรือเทียบเทา
หมวด ๙
การใชและการตีความขอบังคับพรรค
ขอ ๑๓๘ การใชและการตีความขอบังคับตองเปนไปโดยสอดคลองกับอุดมการณของพรรค
ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๓๙ ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง อื่น ใดของพรรค จะขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับพรรคนี้มิได
ขอ ๑๔๐ ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับการใชแ ละการตีความขอบังคับพรรค ใหเปน อํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคในการวินิจฉัย
คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งถือเปนที่สุด
ขอ ๑๔๑ ในกรณีมีปญหาวาเรื่องใดเปนอํานาจหนาที่ของตําแหนงหรือหนวยงานใดในพรรค
ใหถือเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๔๒ ระยะเวลาตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับพรรคนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจยนหรือขยายไดตามที่เห็นสมควร เทาที่ไมขัดกับกฎหมายและระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค
ขอ ๑๔๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ อุดมการณ และแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แต
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องพรรคแล ว ให หั ว หน า พรรคมี ห นั ง สื อ แจ ง
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของพรรค
หมวด ๑๑
การเลิกพรรค การรวมพรรค
การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ลักษณะ ๑
การเลิกพรรค
ขอ ๑๔๔ พรรคยอมเลิกไปดวยเหตุดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญมีมติสองในสาม
(๒) มีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๔๕ การเลิกตามขอ ๑๔๔ (๑) ใหดําเนินการตามนี้
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นควรใหเลิกพรรค ใหจัดประชามติเพื่อขอความเห็นชอบ
จากสมาชิกพรรค
ในกรณีที่คะแนนเสียงจากการลงประชามติ มีคะแนนเสียงเห็น ชอบใหเลิกพรรคนอยกวา
จํานวนสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่อยู ใหกระบวนการตามวรรคหนึ่งเปนอันยุติ
ในกรณีที่คะแนนเสียงจากการลงประชามติ มีคะแนนเสียงเห็นชอบใหเลิกพรรคไมนอยกวา
จํานวนสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอเปนญัตติใหเลิกพรรค
ตอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาและลงมติตอไป
มติเลิกพรรคของที่ประชุมใหญตามวรรคสามตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
เมื่อที่ประชุมใหญมีมติเลิกพรรคตามวรรคสี่แลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจงนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติ
ขอ ๑๔๖ เมื่อพรรคเลิกตามขอ ๑๔๔ และมีการชําระบัญชีโดยหักหนี้สินและคาใชจายแลว
ยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหโอนแกมูลนิธิพัฒนาและสงเสริมเยาวชนคนหนุมสาวทั้งสิ้น
ลักษณะ ๒
การรวมพรรค
ขอ ๑๔๗ การรวมพรรคกับพรรคอื่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ
การลงคะแนนเสียงเพื่อมีม ติตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเสียงขางมากจํานวนไมนอยกวา
สามในสี่ของที่ประชุม
หลักเกณฑและวิธีการเสนอญัตติตอที่ประชุมใหญใหนําขอ ๖๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ ๓
การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวัด
ขอ ๑๔๘ การเลิกสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจําจังหวัดจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาพรรคมีหนังสือแจง
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติ
หมวด ๑๒
บทบัญญัติที่ใชในสถานการณพิเศษ
ขอ ๑๔๙ ในกรณีจําเปนเรงดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดและจําตองมีมติคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว
แตปรากฏวากรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูในขณะนั้นมีจํานวนไมเพียงพอเปนองคประชุม ใหกรรมการ
บริหารพรรคที่เหลืออยูถือเปนองคประชุม
ขอ ๑๕๐ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงทั้งหมดโดยไมมีผูรักษาการในตําแหนง
ใหกรรมการที่เหลืออยูคนสุดทาย เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารพรรคตอไป
ในกรณีไมมีกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู ใหรองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่
ดําเนินกิจการภายในของพรรคเทาที่จําเปนไปพลางกอน
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคกาวไกลชุดใหม จํานวน ๑๐ คน
(๑) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน

หัวหนาพรรค

(๒) นายชัยธวัช ตุลาธน

เลขาธิการพรรค

(๓) นางสาวณธีภัสร กุลเศรษฐสิทธิ์

เหรัญญิกพรรค

(๔) นายณกรณพงศ ศุภนิมิตตระกูล

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๕) นายปดิพัทธ สันติภาดา

กรรมการบริหารพรรค

(๖) นายสมชาย ฝงชลจิตร

กรรมการบริหารพรรค

(๗) นางอมรัตน โชคปมิตตกุล

กรรมการบริหารพรรค

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) นายอภิชาติ ศิริสุนทร
(๙) นางสาวเบญจา แสงจันทร
(๑๐) นายสุเทพ อูอน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

